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Deze uitgave beschrijft slechts een aantal praktijksituaties van aangetroff en installaties. Netbeheer 

Nederland is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel bij het betreden en/of ontmantelen van een 

hennepkwekerij, als gevolg van onvolledige informatie of niet beschreven praktijksituaties.
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Inleiding

In toenemende mate worden energiebedrijven geconfronteerd met illegale hen-

nepkwekerijen die illegaal stroom aftappen. In bijna al deze gevallen is er sprake 

van een zelf gefabriceerde, ondeugdelijke en/of gevaarlijke aansluiting op het 

elektriciteitsnet.

In onderstaand overzicht wordt nader weergegeven welke situaties in de praktijk 

zijn aangetroff en en welke mogelijke gevaren dit met zich mee brengt.

De gevaren van ondeugdelijke elektrotechnische aansluitingen betreff en elektro-

cutie (door directe of indirecte aanraking) en brand.

Het overzicht is op de eerste plaats bedoeld voor netbeheerders. Ook voor andere 

instanties betrokken bij de ontmanteling van illegale hennepkwekerijen kan dit 

overzicht nuttig zijn. Dit overzicht kan worden gebruikt als achtergrondinformatie 

bij het ontmantelen van hennepkwekerijen om de veiligheid van de medewer-

kers zoveel mogelijk te waarborgen. Kennis van een aantal praktijksituaties van 

aangetroff en installaties kan hierbij behulpzaam zijn. Netbeheer Nederland is niet 

aansprakelijk voor schade en/of letsel bij het betreden en/of ontmantelen van 

een hennepkwekerij, als gevolg van onvolledige informatie of niet beschreven 

praktijksituaties.

Belangrijkste aanbeveling is voorbereid te zijn op zeer gevaarlijke situaties bij het 

betreden van een hennepkwekerij. Niet alleen als gevolg van elektrotechnische 

gebreken. Bij het betreden van een illegale hennepkwekerij bestaan ook andere 

veiligheidsrisico’s, zoals: 

- ‘beveiliging’ van de kwekerij met een booby-trap, valstrik, etc.

- een te laag zuurstof-gehalte als gevolg van de zuurstofconsumptie door plan-

ten,

- aanwezigheid van de legionella-bacterie in de vochtvoorziening van de plan-

ten.

Voor informatie over legionella zij verwezen naar de ministeries van VROM en 

VWS.
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Normen

In het Bouwbesluit is bepaald dat elektrische installaties van 

gebouwen, woningen en andere gebouwen moeten voldoen aan 

de normen als bedoeld in de NEN-norm 1010.

De NEN 1010 geeft de minimale voorschriften waaraan een 

elektrische installatie moet voldoen om de veiligheid te kunnen 

waarborgen

Inspecteurs van het bureau Bouw- en Woning Toezicht houden 

toezicht op de naleving van deze verplichting; zij maken vaak 

gebruik van de expertise die bij een energiebedrijf aanwezig is.

Het ministerie van VROM bepaalt door middel van aanwijzing de 

editie van de NEN 1010 waaraan nieuwe elektrische installaties 

moeten voldoen en de datum waarop deze editie van kracht 

wordt.

Daarnaast bepaalt het Arbobesluit dat elektrische installaties 

zodanig moeten zijn ontworpen, ingericht, aangelegd, onder-

houden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo 

goed mogelijk is gewaarborgd.
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Praktijksituaties hennepkwekerijen

Geconstateerd in hennepkwekerijen

De elektrische installatie van een hennepkwekerij dient te voldoen 

aan bovenbedoelde vereisten. in de praktijk worden echter de 

volgende onvolkomenheden gesignaleerd:

1. Installatie bestaat uit buigzame leidingen

Gevaar: Brand en elektrocutie

De vaste installatie van een kwekerij bestaat in zijn geheel uit buig-

zame leidingen (snoerleidingen). Dit is niet toegestaan. Belangrijk-

ste reden hiervoor is de belastbaarheid van de buigzame leidingen 

en overzichtelijkheid van aanleg.

Voor het aansluiten van apparatuur middels buigzame leidingen 

gelden speciale eisen. Er worden eisen aan lengte, verbinding en 

diameter gesteld. De installatie in de kwekerijen voldoet hier in z´n 

geheel niet aan.

2. Ondeugdelijke beveiliging tegen directe en indirecte aanraking

Gevaar: elektrocutie

Onder spanning staande delen zijn niet deugdelijk afgeschermd. 

Toevallige aanraking is niet uitgesloten. Daarnaast zijn installatie-

delen in de regel niet deugdelijk geaard.

Hierdoor komen de metalen delen van de installatie en omgeving 

bij een sluiting onder spanning te staan en bij aanraking is hier het 

gevaar voor elektrocutie.

3. Onvoldoende beveiliging tegen overstroom

Gevaar: brand

 De toegepaste beveiliging tegen overstroom is niet afgestemd op 

de toegepaste materialen. De doorsnede van de aders is te klein. 

Bij overbelasting ontstaat er warmteontwikkeling, de leidingen 

verbranden en er is gevaar voor de omgeving.
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4. Onvoldoende beveiliging tegen kortsluiting

Gevaar: brand

Bij een kortsluiting tussen fase en nul of tussen fase en aarde lopen er grote stro-

men door de installatie. Deze kan gedurende korte tijd oplopen in een kwekerij 

tot enkele honderden ampère. Een dergelijke stroom moet snel afgeschakeld 

worden. Indien een smeltveiligheid niet is afgestemd op de bedrading en de 

installatie dan wordt er teveel warmte ontwikkeld.

5. Vocht in combinatie met ondeugdelijke verbindingen

Gevaar: brand en elektrocutie

In een kwekerij wordt veel water gebruikt en het vochtgehalte is hoog.

De combinatie van vocht en niet deugdelijke verbindingen geeft corrosie en 

verhoogde overgangsweerstanden. Gevolg van deze overgangsweerstanden is 

warmteontwikkeling.

Daarnaast veroorzaakt een hoog vochtgehalte een lage lichaamsweerstand het-

geen een verhoogd risico oplevert in een omgeving met elektrische apparatuur.

6. Te weinig rekening gehouden met warmte-ontwikkeling door lampen en kachels

Gevaar: brand 

De warmte die lampen en voorschakelapparatuur (VSA) produceren is hoog. 

Bij montage van lampen en VSA’s moet hiermee rekening gehouden worden. 

Ze mogen niet op een ondergrond gemonteerd worden van makkelijk brand-

baar materiaal. Zeker gezien de concentratie van lampen en VSA’s levert dit een 

verhoogd risico. Ook de aansluitleidingen van deze lampen moeten hittevaste 

leidingen zijn. Hetzelfde geldt voor de gebruikte kachels.
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Geconstateerd in de meterkast

In bijna alle gevallen waarin een hennepkwekerij wordt aangetroff en, is er sprake 

van manipulatie van de elektriciteitsmeter en/of de aansluiting.

Ook is herhaaldelijk geconstateerd dat de smeltveiligheid van de eindgroep 

waarop de kwekerij is aangesloten, is verzwaard of gemanipuleerd. Hierbij kan 

het volgende onderscheid worden gemaakt:

1. Metermanipulatie:

Gevaar: elektrocutie

Er bestaat alleen direct gevaar op moment van manipulatie.

2. Manipulatie of verzwaring van smeltveiligheid eindgroep

Gevaar: brand 

De installatie is niet meer afdoende beveiligd. Bij overbelasting en kortsluiting 

vindt geen veilige afschakeling meer plaats.

3. Manipulatie of verzwaring van de hoofdbeveiliging:

Gevaar: verhoogd brandgevaar en elektrocutie

De hoofdbeveiliging is niet meer in overeenstemming met de installatie in de 

meterkast. Bij overbelasting en kortsluiting vindt geen veilige afschakeling meer 

plaats.

4. Illegale aftakking voor de meter na de hoofdbeveiliging:

Gevaar: verhoogd brandgevaar en elektrocutie 

De hoofdbeveiliging beveiligt weliswaar de installatie van de kwekerij. Deze 

hoofdbeveiliging is echter niet afgestemd op de installatie van de kwekerij. Bij 

overbelasting zal er geen afschakeling plaatsvinden en bij kortsluiting te laat.
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5. Illegale aftakking voor de hoofdbeveiliging in een kunststof aansluitkast:

Gevaar: brand, elektrocutie en persoonlijk letsel

De installatie van de kwekerij is nu beveiligd door een beveiliging van 400 am-

père. Bij overbelasting vindt er geen afschakeling plaats. De leidingen worden 

warm en smelten en er vindt kortsluiting plaats. Bij een kortsluiting in de kwekerij 

(t.g.v. deze overbelasting of op een andere wijze) lopen er stromen van honder-

den ampères. Als gevolg van warmte die hierbij ontstaat brandt de woning tot 

op de straat uit. Vindt er een kortsluiting plaats in de meterkast dan loopt er een 

stroom van meer dan duizend ampère. Gevolg is een grote vlamboog, brand en 

zwaar letsel van mensen in de directe omgeving.

Ook bij verwijdering van de hoofdbeveiliging blijft de installatie onder spanning. 

Dit kan bij bluswerkzaamheden – waarbij de installatie altijd eerst spanningsloos 

wordt gemaakt – tot gevaarlijke situaties leiden.

6. Illegale aftakking voor de hoofdbeveiliging in een gietijzeren kast:

Gevaar: brand, elektrocutie en zwaar persoonlijk letsel

Zie onder 5. Een bijkomend verhoogd risico hierbij is het moment van aansluiten.

Maakt de monteur hierbij een sluiting dan ontstaat er een hevige sluiting, een 

vlamboog met een levensbedreigend risico voor de monteur.

Indien het energiebedrijf dergelijke werkzaamheden moet doen dan wordt er uit 

veiligheidsoverwegingen de hele straat spanningsloos gemaakt.
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Conclusie

In bijna alle beschreven praktijksituaties vormen de elektrotechnische instal-

laties van illegale hennepkwekerijen een groot veiligheidsrisico voor een ieder 

die zich in de nabijheid van zo’n kwekerij bevindt. Het gaat hierbij niet zelden 

om levensbedreigende situaties. De risico’s betreff en met name elektrocutie en 

brandgevaar.

Ten behoeve van hun eigen veiligheid moeten medewerkers van energiebedrij-

ven zich goed bewust zijn van deze risico’s bij het verlenen van medewerking bij 

de ontmanteling van illegale hennepkwekerijen.

In deze uitgaven wordt slechts een beperkt aantal situaties beschreven.  Belang-

rijkste aanbeveling is voorbereid te zijn op zeer gevaarlijke situaties bij het betre-

den van een hennepkwekerij. Niet alleen zijn er risico’s als gevolg van elektrotech-

nische gebreken, maar ook vanwege risico’s op ander gebied (zoals aanwezigheid 

booby-traps, legionellabacterie en een laag zuurstofgehalte). 
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