TREKT UW PLANT VZW
POSTBUS 3
2140 BORGERHOUT
0032 471 768 226
tupinfo@encod.org
DE STADSTUIN
In België wonen naar schatting 300.000 cannabisconsumenten. Trekt Uw Plant wil voor
haar 300 leden, ofwel 0,1 % van deze groep, een stadstuin inrichten. Als wij uitgaan van
een gemiddeld gebruik van een cannabisconsument op 1 gram per dag, zal de stadstuin
dus jaarlijks 110 kilo cannabis moeten produceren.
De stadstuin bestaat uit een aantal optimaal ingerichte serres van in totaal 600 vierkante
meter, waarin gebruik wordt gemaakt van zonlicht en (zo min mogelijk) kunstlicht. Bij de
inrichting en werking van deze stadstuin zal – in samenwerking met de brandweer - alle
aandacht uitgaan naar aspecten inzake veiligheid, milieu-eisen, duurzaamheid en
discretie. Zo zal alleen gebruik worden gemaakt van veilig en degelijk materiaal, en elke
vorm van visuele of geur-overlast worden uitgesloten.
De stadstuin zal worden onderhouden door een team van werknemers die in zullen staan
voor het onderhoud en – in samenwerking met de politie - de beveiliging van de tuin. Er
zal gebruik worden gemaakt van een ‘lopende band’-systeem in de teelt, waarbij
voortdurend beperkte hoeveelheden geoogst worden die elders kunnen worden
opgeslagen en aan de leden van Trekt Uw Plant overhandigd. Op deze manier zullen er
nooit grote hoeveelheden geoogste cannabis op de tuin aanwezig zijn.
Naast het verminderen van de vraag van 300 cannabisconsumenten die zich voordien op
de illegale markt bevoorraadden levert de stadstuin ook enkele directe sociale en
financiële voordelen op.
De overheid krijgt met dit experiment toezicht op de volledige keten van teelt, distributie en
consumptie van cannabis, inclusief de geldstromen. Wetenschappelijk onderzoek zal
mogelijk zijn om de evaluatie van dit experiment te volgen en mogelijke ongewenste
gevolgen te signaleren en te voorkomen.
Op basis van 40 werkuren per jaar per m² worden 24.000 uur oftewel 10 voltijdse banen
geschapen, aangevuld met (bijv.) langdurig werkloze mensen die in een
tewerkstellingsproject werkzaam zijn.
Daarnaast kan, in samenwerking met de drugshulpverlening, werk worden gemaakt van
een sociaal medisch begeleidingsprogramma voor cannabisconsumenten die daar
behoefte aan hebben. Tevens kan dit programma voorzien in informatie en preventie van
gezondheidsproblemen door middel van workshops en een (medisch) spreekuur. Dit
programma kan door de opbrengst van de stadstuin worden gefinancierd.
Tenslotte brengt de stadstuin een jaarlijks bedrag aan huur op dat door de overheid kan
worden aangewend voor sociale doeleinden. Een korte berekening leert het volgende: Als
de 300 Antwerpse Trekt Uw Plant-leden 5 euro per gram betalen voor hun biologisch
geteelde cannabis (ofwel 40 % van de prijs voor vergelijkbare kwaliteit cannabis in de
Nederlandse coffeeshops) kan de jaarlijkse huur 110.000 euro bedragen.

