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Geachte heer, mevrouw, 
 
De LLTB speelt al jaren een belangrijke rol in de hennepbestrijding in het buitengebied. En elk jaar weer 
bereiken ons meldingen over hennep in de velden.  
Ondanks deze moeilijke Coronatijd willen we als sector toch weer onze verantwoordelijkheid nemen en 
de criminaliteit op preventieve wijze een halt toeroepen. Net als voorgaande jaren wil de LLTB haar 
bijdrage leveren aan de hennepbestrijding in het buitengebied, zoals u van ons gewend bent. Samen met 
u kunnen we veel ondernemen tegen de hennepteelt en de bijbehorende criminaliteit. 
  
In 2019 zijn wederom in diverse percelen in Limburg hennepplanten aangetroffen en verwijderd. 
Ondernemers die dit bij ons melden, hebben we bewust gemaakt van het feit hoe belangrijk aangifte 
doen is. We hebben vanuit onze kant deze meldingen ook zelf onder de aandacht gebracht bij onze 
contactpersoon bij de politie.  
Evenals andere jaren zullen wij met de politie en het Openbaar Ministerie in overleg gaan om percelen, 
die voorzien zijn van een baken, vanaf de weg en zo mogelijk ook uit de lucht, te controleren. 
 
De LLTB is én blijft actief in de bestrijding van de criminaliteit in het buitengebied. U 
bent daarin een belangrijke schakel. Dit kunnen wij niet alleen, hier hebben we uw 
hulp bij nodig. Hoe, dat leest u in de bijlage. Illegale hennepteelt op percelen zorgt 
voor veel ergernis en schade. We kunnen en willen dit niet tolereren. Laten we met 
z’n allen dit zoveel mogelijk voorkomen. Daarom wederom de oproep uw perceels-
gegevens van maïs en asperges door te geven en deze te markeren met het oranje 
baken. We rekenen op uw medewerking! 
 
Het plaatsen van een baken, dat u mogelijk nog ergens heeft liggen, maakt u niet  
automatisch deelnemer aan het project. Wij vragen u om ook dit jaar weer met 
bijgaand formulier de juiste perceelscoördinaten op te geven. We weten dat dit van u enige tijd 
vraagt, maar uw inschrijving is voor ons noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen met een bevredigend 
resultaat.  
ZORG DAT U DERHALVE HET FORMULIER VÓÓR 18 MEI A.S. INLEVERT. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Infolijn van de LLTB, tel. 06-83776001 
of email naar info@lltb.nl. We hopen dat we op uw medewerking mogen rekenen.  
Dit project blijft een belangrijk middel in het tegengaan van het planten van hennep op onze velden. 
Samen staan we sterk tegen criminaliteit op het platteland! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het LLTB Bestuur, 
 
 
 
Léon Faassen, 
voorzitter LLTB
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Project Hennepbestrijdingsproject buitengebied 2020 
 
Al jaren hebben agrarische ondernemers te maken met onvrijwillig gebruik van hun percelen maïs 
of asperge voor de teelt van hennep door criminelen. Voor alle getroffen ondernemers geeft dit 
veel ergernis, schade, verdachtmakingen en rompslomp. De LLTB vindt het bijzonder vervelend als 
haar leden op deze manier te maken krijgen met criminaliteit. Daarom organiseert de LLTB al vele 
jaren het project ‘Hennepbestrijding buitengebied’.  
 
Dit houdt concreet in dat de LLTB: 
1. alle bedrijfsleden uitnodigt om de perceelscoördinaten van maïs- en aspergepercelen op te 

geven. 
2. op basis van deze opgave kunt u bij de centrale distributiepunten in de LLTB-regio's uw oranje 

bakens afhalen en deze zelf plaatsen op de betreffende percelen. 
3. met de politie en het Openbaar Ministerie worden afspraken gemaakt over controles vanaf de 

weg en zo mogelijk vanuit de lucht. 
 
 
Algehele doelstelling is: 
'Om te voorkomen dat hennepteelt een negatief beeld (imago) geeft van de agrarische 
ondernemer, willen we criminaliteit uit het buitengebied weren. Minder inkomstenverlies 
voor u en een veiliger gevoel door de dreiging van criminelen uit te sluiten.' 
 
Door de actieve inzet van LLTB en gemeenten, provincie, Openbaar Ministerie en politie worden 
maïs- en aspergepercelen van LLTB-leden die deelnemen aan dit anti-hennepproject vanaf de weg 
en zo mogelijk ook uit de lucht extra gecontroleerd op de aanwezigheid van hennep. Door uw 
deelname aan het project kunt u uzelf beter beschermen én wordt u beschermd tegen criminelen. 
 
 
Hoe laat u zien dat ook ú tegen hennepteelt bent? 
 
1. Meldt u aan voor het LLTB-project 'Bestrijding Hennep buitengebied' 
 Hiervoor kunt u gebruik maken van bijgevoegd formulier en het ingevulde formulier mailen of 

faxen. Of u vult, heel eenvoudig, op het ledennet van de LLTB onder het dossier 'hennep’ het 
digitale aanmeldformulier in. Aanmelden kan tot 18 mei 2020. 

 De formulieren worden verzameld en opgenomen in een systeem waarin de percelen worden 
ingevoerd die vanaf de weg en zo mogelijk vanuit de lucht worden gecontroleerd. De 
gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor dit project gebruikt. 

 LET WEL: Alleen volledig ingevulde en tijdig geretourneerde formulieren worden in 
behandeling genomen! 

 Overigens zijn aan deelname géén kosten verbonden. Het enige wat wij van u vragen is dat u 
zelf zorgt voor de palen waarop de bakens geplaatst worden. 

 
2. U plaatst een baken 
 Het doel van dit baken is zichtbaarheid en herkenbaar-

heid voor politie vanaf de grond en vanuit de lucht, maar 
ook voor mogelijke henneptelers.  

 (Wij vragen u om, na afloop van het project, de bakens 
te bewaren voor hergebruik in het volgende jaar). 

 Het baken heeft ook de signaalfunctie dat op uw perceel 
extra controles plaatsvinden. U kunt uw bakens (oranje 
LLTB jerrycans) ophalen op één van de centrale punten 
in de omgeving. Deze staan vermeld in de bevestiging 
die u na aanmelding van ons ontvangt. 

 
 Plaatsing: u plaatst deze aan een paal van minimaal 4 meter hoog. 
 Waar 50-100 meter in het perceel, zichtbaar vanaf de ontsluitingsweg(en). 
 Aantal: afhankelijk van de perceelgrootte; circa 400 meter uit elkaar 
  (bij grote percelen 2 bakens). 
 Tijd: zo spoedig mogelijk na de laatste onkruidbestrijding. 
 
 



 

3. Eigen controle van het perceel 
 U bent als ondernemer verplicht ook zelf controles uit te voeren en bij te houden op het 

registratieformulier dat u na aanmelding wordt toegezonden. Hierop schrijft u de datum van 
controle en de looproute door uw perceel. Hiervoor vragen we u enkele malen door het 
perceel te lopen. Dit kan ongeveer vanaf half juni. De hennep moet dan namelijk al in de 
percelen geplant zijn om voldoende te kunnen groeien. Vanuit de organisatie is er begrip voor 
dat controle van percelen moeilijk is, maar in voorkomende gevallen moet u juridisch aan 
kunnen tonen dat u deze inzet heeft gepleegd. 

 
 
Wat kunt u verwachten na opgave voor het project? 

 
1. De politie en gemeente surveilleren vanaf de weg 
 Door de bakens kunnen politie en gemeenten bij patrouilles eenvoudig zien welke percelen 

van deelnemende ondernemers zijn. Zij zullen hier extra controles uitvoeren. 
 
2. Politie voert surveillance uit in de lucht 
 Op basis van de opgegeven perceelsgegevens en met de bakens als herkenningspunt zullen 

zo mogelijk enkele controlevluchten op deze locaties uitgevoerd worden. 
 
Andere voordelen die u behaalt door deel te nemen aan dit project: 
 
3. Veiliger buitengebied – de 'henneptelers' uit de georganiseerde criminaliteit maken geen 

gebruik van uw percelen. 
 
4. Mocht er toch hennep aangetroffen worden en u kunt aantonen aan uw inspannings-

verplichtingen te hebben voldaan, dan wordt u in eerste instantie niet als verdachte gezien. 
 
 
Wat te doen als u hennep aantreft in uw perceel? 
Als u in uw perceel hennep aantreft dan kunt u die zelf weg schoffelen, uittrekken of plat trappen. 
Meld daarna bij de LLTB hoeveel planten u verwijderd heeft. Wilt u de hennep liever niet zelf 
verwijderen, meldt u dan bij de politie, tel.no. 0900 - 8844. 
In beide gevallen kunt u contact opnemen met de Infolijn van de LLTB, tel. 06-83776001 of email 
naar info@lltb.nl. 
 
 
Tenslotte 
De berichten in de media gaan voornamelijk over hennepplantages in woningen, schuren en 
loodsen. Het grootste verschil ten opzichte van de buitenteelt, is dat deze binnenteelt onder 
geconditioneerde omstandigheden plaatsvindt, waardoor (professionele) henneptelers meerdere 
teelten per jaar kunnen halen. De binnenteelt duurt zes tot acht weken, de buitenteelt twaalf 
weken.  
 
Wilt u een bedrijfspand verhuren, let dan goed op: 

▪ Zorg voor een deugdelijk huurcontract. 
▪ Maak kopieën van legitimatiebewijzen van huurders. 
▪ Noteer gegevens van voertuigen (zoals merk, type en kenteken). 
▪ Wees vooral niet naïef!! 

 
 
Heeft u andere beveilingsvragen, kijk dan ook eens op www.ltoledenvoordeel.nl  
Daar staan diverse beveiligingsmaatregelen die met ledenvoordeel aan te schaffen zijn.  
 
Bent u op zoek naar advies of bent u benieuwd naar de aandachtspunten op uw bedrijf? Meldt u 
dan aan voor de gratis online beveilingswijzer. 
 
 
Samen staan we sterk tegen criminaliteit op het platteland. 
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