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Herken jij de gevaren van drugscriminaliteit?

ONDERMIJNINGSCONTAINER

Heb je altijd al willen weten hoe een drugslab, 

een cokewasserij of een hennepkwekerij

eruit ziet? In de Ondermijningscontainer is 

het allemaal te bekijken. Je krijgt een goede 

indruk van de productie en de handel van 

cocaïne, hennep en synthetische drugs

en de gevaren die het met zich meebrengt. 

Door het leren herkennen van de bovenge-

noemde signalen wordt ondermijning sneller 

zichtbaar in de samenleving.
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Ondermijningscontainer

Binnen de brede drugsaanpak wordt nadrukke-
lijk geïnvesteerd in bewustwording. 
In samenwerking met Bureau Drugszaken stelt 
het RIEC Noord-Nederland de Ondermijnings-
container beschikbaar aan onder andere de 
noordelijke gemeenten.
In de Ondermijningscontainer zie je hoe een 
drugslab is ingericht en krijg je een voorlichting 
over de herkenning en gevaren van ondermij-
ning op de gebieden van cocaïnehandel,  
hennepteelt en synthetische drugs. Zo kan je 
onder andere kennismaken met de verschillen-
de geuren die vrijkomen bij het produceren van 
drugs.

Wat 
De Ondermijningscontainer is ingericht met verschillende 
soorten materialen en aanwijzingen die worden gebruikt 
bij verschillende soorten drugsproductie. Bij het inzetten 
van de container zal Bureau Drugszaken een voorlichting 
geven. De afmeting van de container is 6 x 5 x 2,5m. 

Voor wie
De Ondermijningscontainer is beschikbaar voor 
RIEC-partners.
Let op: voor het gebruik van de container is krachtstroom 
nodig van 32 ampère 5 polig of het gebruik van een 
aggregaat van 15 kVA (dit wordt niet meegeleverd!). 

Hoe
De Ondermijningscontainer kan kosteloos worden 

aangevraagd via onderstaande QR-code. 

Ga naar riecnoord.nl/aanbod/ondermijningscontainer en 

het RIEC Noord-Nederland neemt na het aanmeldverzoek 

contact op.

De flyer ‘Ondermijningscontainer’ kan via de website 
worden gedownload.

Meer informatie? 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden 
met het RIEC Noord-Nederland via info@riecnoord.nl
of scan de QR-code en ga naar de pagina op de website.
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