
 

 
 
Waar kan ik drugslabs vinden? 

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in 
boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen.  

Veel voorkomende plaatsen zijn: 
 op industrieterreinen 
 in bedrijfsverzamelgebouwen 

 bij boerderijen 
 in afgelegen gebouwen. 

 binnen de bebouwde kom van een stad of een dorp kunt u ook drugslabs 
aantreffen in verlate schuurtjes, in vrachtauto’s of containers. 

 
Kenmerken… 
Wat zijn de kenmerken van een drugslab? 

 er moet stromend water zijn en elektriciteit 
 de locatie moet goed afsluitbaar zijn 

 de locatie moet onopvallend zijn in de omgeving 
 de locatie moet goed bereikbaar zijn met voertuigen 
 

Aanvoer en afvoer… 
Een productielocatie heeft een ingang waar grotere voertuigen (bestelbussen) 

naar binnen kunnen zodat ze niet opvallen met in- en uitladen jerrycans of vaten 
bijvoorbeeld. 
 

Geur… 
De geurstoffen en de productielocatie ruiken chemisch.  

Meestal kunt u ook goed oplosmiddelen (onder andere aceton) ruiken.  
Kieren van niet gebruikte ramen en deuren worden daarom meestal afgedicht 
met bijvoorbeeld ‘purschuim’. Ook worden vaak afzuiginstallaties met 

koolstoffilters gebruikt die de lucht afvoeren via het dak. Zo wordt de geur hoog 
in de lucht gebracht.  

Regelmatig zitten drugslabs ook in de buurt van ‘stinkende’ buren zoals fabrieken 
en/of boerderijen (mestlucht).  
 

Zicht… 
De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de inkijkmogelijkheden vaak 

geblindeerd. In de productieruimte is het vaak heel rommelig en onoverzichtelijk, 
chaotisch soms. De ruimte kan beveiligd zijn met camera’s, alarminstallaties, 
honden of boobytraps. 

 
Hoe te handelen bij aantreffen van een mogelijk drugslab? 

 Ga niet zelf aan de slag en vernietig geen sporen voor de politie. 
 Breng uzelf in veiligheid.  

Er is altijd gevaar voor giftige stoffen, gassen, brand en/of ontploffing. 

 Alarmeer de politie via 112 op enige afstand van het lab i.v.m. brand- en 
explosiegevaar en geef uw exacte locatie door en of er eventueel sprake is 

van brand of zichtbare rook. 
Wilt u liever anoniem melding maken? Bel dan met “Meld Misdaad Anoniem” 

via 0800-7000. 
 Als de situatie of omgeving buiten het lab veilig is, leg bijzonderheden vast, 

zodat u deze kunt meegeven aan de politie wanneer deze ter plaatse komt. 

Denk aan het noteren van nummerborden, beschrijvingen van 
vervoermiddelen en personen, en andere opvallende activiteiten. 
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