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Veilig thuis cannabis kweken
EINDHOVEN – Het Verbond voor Opheffing van het
Cannabisverbod (VOC) is een campagne gestart over het
veilig en verantwoord thuis kweken van kleine aantallen
cannabisplanten voor eigen gebruik. Daartoe is de website
www.VeiligThuisKweken.nl in het leven geroepen.
VeiligThuisKweken.nl is in eerste instantie bedoeld voor
mensen die willen weten hoe je thuis veilig, verantwoord en
zonder overlast een klein aantal cannabisplanten kunt telen.
De site bevat een korte handleiding voor buiten- en
binnenteelt, een lijst do’s and don’ts en een uitgebreide
woordenlijst. Aan de hand van een aantal fictieve personen wordt uitgelegd hoe men concreet te
werk zou kunnen gaan. Ook is op de site een disclaimer toegevoegd en uitleg over de wet- en
regelgeving: formeel is elke vorm van cannabisteelt immers nog steeds verboden in Nederland.
Wie in een sociale woningbouw huis woont, loopt dan ook een reëel risico op huisuitzetting.
Veiligthuiskweken.nl is voorts vooral ook bedoeld voor politici, bestuurders, journalisten en
andere mensen die beroepshalve met cannabis te maken hebben. Een deel van hen denkt dat
thuisteelt per definitie gevaarlijk of problematisch is. Ook is relatief onbekend in hoeveel landen
en staten thuisteelt al legaal is. Deze informatie is ook terug te vinden op de site. Belangrijkste
doel van de campagne, met o.a. flyers, stickers en posters, is het onderwerp thuis kweken op de
politieke en maatschappelijke agenda krijgen. Thuisteelt ontbreekt bijvoorbeeld zowel in het
wietexperiment van het kabinet Rutte III als in de “wietwet” van D66, door de Tweede Kamer
aangenomen op 21 februari 2017 maar niet doorgeleid naar de Eerste Kamer.
Voor de ontwikkeling van de website werkte de stichting VOC samen met cannabisexpertisecentrum en growshop Plantarium in Nijmegen. Deze ‘eerste legale growshop van
Nederland’ heeft al zo’n 25 jaar ervaring met kleinschalige thuisteelt. De vormgeving van de site
en campagne, met o.a. flyers en posters, is in handen van het Groningse Ontwerpburo KiWi.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst ter viering van het 10-jarig bestaan van het VOC in Eindhoven
op 11 mei, zette erevoorzitter Henk Poncin de website online met een druk op de rode knop.
Website: www.veiligthuiskweken.nl
Website stichting VOC: www.voc-nederland.org
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