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Deze familie werd dakloos nadat er een hennepplantage werd aangetroffen in hun woning. Nu 

hebben ze een woning via Housing First. Foto: Bas Quaedvlieg

Moeders met kind

Door Sjors van Beek 

en Livia Benders

De harde aanpak van hennepteelt in woningen leidt steeds vaker tot 

dakloosheid. Het aantal moeders met kinderen die vanwege hennep in de 

daklozenopvang belanden, neemt ook toe.

Sittard 

Dat constateren medewerkers van de daklozenopvang in Limburg in een reportage in deze krant. 
Nicole Offermans van de moeder-/kindopvang in Landgraaf: ,,Een flink deel van de vrouwen 
komt hier vanwege hennep, en dat aantal stijgt.”
In 2007 werd de Wet Damocles aangescherpt, waarmee burgemeesters naast coffeeshops en 
kroegen ook woningen kunnen sluiten als er een hennepplantage wordt aangetroffen. Harde 
cijfers over hoeveel personen zo dakloos worden, ontbreken. In 2016 werden in Limburg 353 
woningen op grond van Damocles gesloten, drie keer zoveel als in 2012, blijkt uit onderzoek van 
De Limburger in 2017. 
Het aantal daklozen als gevolg van hennepteelt is echter hoger dan alleen de gedwongen 
uitzettingen via Damocles of de rechter. Vaak krijgen betrapte telers de keus: uitzetting met harde 
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hand, met alle bijkomende kosten, of zelf de huur opzeggen. Dat laatste gebeurt, volgens diverse 
woordvoerders, in verreweg de meeste gevallen, maar niet alle corporaties hebben hier cijfers 
over. De negen grootste corporaties in Limburg ( samen 127.000 woningen) tellen van 2016 tot 
en met 2018 samen minstens 232 ‘drugsuitzettingen’, maar het totaal is dus aanzienlijk hoger. 
Landelijk daalt het totale aantal huisuitzettingen overigens al jaren, mede omdat sneller wordt 
ingegrepen bij schulden, meldt corporatiekoepel Aedes. In 2018 waren het er 3000, waaronder 
ruim 200 keer via de rechter wegens drugs. Het aantal bewoners dat ‘vrijwillig’ hun huis verlaat 
nadat hennep of andere drugs is gevonden, is onbekend.
Landelijk is het aantal daklozen verdubbeld tot 40.000 en de opvang raakt verstopt. Gemeenten 
bedenken onorthodoxe oplossingen: zo brengt Maastricht daklozen soms tijdelijk onder in hotels.
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