
Vragen adviescommissie Knottnerus aan de deelnemers rondetafelgesprek ‘ het 
productieproces’, schriftelijke inbreng 

  Welke eisen moeten gelden voor teelt, opslag, verwerking tot te consumeren 
producten, de labeling ervan (incl. productinformatie), beschikbare 
laboratoriumprocedures en transport? 

-  Wat is nodig om inmenging van het criminele circuit tegen te gaan (incl. de rol 
van toezicht en handhaving)?  

-  Hoeveel telers zijn in het experiment nodig en wenselijk om een kwalitatief goed 
en veilig product (met voldoende variatie) te kunnen bieden en tegelijk de keten 
gesloten te kunnen houden?  

-  Welke randvoorwaarden zijn voor (potentiële) telers van belang om mee te 
kunnen doen aan het experiment?  

-  Op welke specifieke onderdelen zijn er goede voorbeelden uit andere sectoren, 
dan wel landen aan te dragen?   

  

Schriftelijke inbreng Stichting JOINus, rondetafelgesprek met de 
adviescommissie ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’  op 1 mei 2018   - het 
productie proces 

Onze visie:  

• Het op biologische en verantwoorde wijze cannabis van hoge kwaliteit te 
produceren. 

• Net als bij de productie van wijn of bier zijn er grote verschillen in kwaliteit 
van cannabis. Cannabis van hoogwaardige kwaliteit en op biologische wijze 
geteeld, heeft bij een grote groep consumenten de voorkeur boven een 
commercieel massaproduct. Verder speelt diversiteit van cannabissoorten 



een belangrijke rol voor het slagen van een experiment met een legale 
aanvoer aan de coffeeshops. Voor liefhebbers begint de beleving al met het 
zien en ruiken van de cannabis en is keuzevrijheid en het uitproberen van 
nieuwe soorten heel belangrijk. 

• Het bevorderen van een marktwerking binnen de gesloten keten, zodat de 
consument het beste product voor de beste prijs krijgt. Wij willen ons in 
zetten voor een eerlijk achterdeurbeleid. Waar ruimte is voor variëteit, niet 
alleen in verschillende soorten cannabis maar ook variëteit in de manier 
waarop de wiet geteeld wordt. Een diversiteit aan telers. 

• Het streven naar een goede samenwerking met de gedoogde coffeeshops, 
zodat er een vraag gestuurde markt kan ontstaan. 

• Het blijft van groot belang voor de ontwikkeling van het cannabisbeleid in 
Nederland dat de consument geen reden heeft om op de zwarte markt in te 
kopen. De prijs, kwaliteit en vakgerichte verwerking zijn daarbij net zo 
belangrijk als de informatie over veilig gebruik en de werking van de 
verschillende soorten cannabis. 

• Door het leveren van geteste cannabis waarbij men kan zien in welke mate 
de werkzame stoffen aanwezig zijn kan de verkoper de consument beter 
voorlichten zodat deze beter zijn keuze kan maken. Naast voorlichting heeft 
de coffeeshop ook een sociale functie waar men elkaar ontmoet en 
ervaringen kan uitwisselen. 

• Op deze manier willen wij aan de ontwikkeling van een succesvol 
cannabisbeleid bijdragen en daarmee het verder terugdringen van 
drugscriminaliteit, overlast, straathandel en verkoop aan jongeren.  

Voor verdere informatie wil ik iedereen doorverwijzen naar de website van onze 
stichting: www.stichtingjoinus.nl   

Voorkom overregulatie! 

Teelt: 
Bij teelt denken wij aan verantwoorde, organisch (en of biologisch) gevoede 
cannabis, zowel onder kunstlicht als onder zonlicht. Zonder gebruik van pesticiden 
en chemische gewasbeschermende- en groeibevorderende middelen. Uit ervaring 
weten we dat het niet nodig is.  

Onder goed geteelde cannabis verstaan wij: goed gewortelde, goed afgebloeide, 
goed gespoelde en afgerijpte cannabis voor de oogst. Goed getrimd en gedroogd 
zijn belangrijke kwaliteitseisen. 

http://www.stichtingjoinus.nl


De presentatie, de geur, kleur en smaak zijn erg belangrijk. Vakbekwaamheid, 
ervaring en affiniteit met het product zijn hoogst noodzakelijk om te komen tot de 
kwaliteit die wij wenselijk achten. 

Er mag geen beperking zijn betreffende variëteiten van cannabissoorten. Op deze 
manier kunnen we de zwarte markt buitenspel zetten. Wij als telers moeten 
vernieuwend blijven (nieuwe soorten blijven telen). Het gebruik van cannabis is 
aan smaak en trends onderhevig. Wij willen vraag gestuurd produceren zodat de 
markt niet overspoeld raakt met ongewilde soorten die op de plank blijven liggen.  

We achten het noodzakelijk om vanuit een voorraad van meerdere soorten 
cannabis te kunnen leveren. 

Dit zijn eisen die wij aan ons zelf stellen. 

Opslag:  
Droog en voorraadruimte zijn aparte, afgesloten, inpandige, extra beveiligde 
ruimtes op het beveiligde bedrijfsterrein. De geoogste cannabis komt in geschikte 
droog- en voorraadruimtes te liggen. Droog, donker en geklimatiseerd. Voor deze 
ruimtes gelden strenge beveiligingseisen, cameratoezicht en beperkte 
toegankelijkheid.   

Verwerking: 
Oogsten: het verwijderen van het schutblad (groot blad zonder werkzame stoffen) 
en het van de plant afhalen van de toppen. Dit proces bestaat uit meerdere 
handelingen. 

Trimmen / knippen: Het verwijderen van niet gewenst bladmateriaal van de 
geoogste toppen. Het trimmen zal grotendeels handmatig gaan 

Curen ‘drogen / rijpen’ : het drogen van de geoogste toppen tot het juiste 
vochtgehalte binnen de toppen is bereikt. 

Sorteren: het sorteren van verschillende maten toppen (gewicht) zodat het 
verpakken makkelijker zal gaan. Knipafval wordt gebruikt voor hasjiesj productie, 
joints 

Productie van hasjiesj: Het scheiden van trichomes / pollen van het plantmateriaal 
en verwerken tot (neder) hasjiesj.  

Productie van joints: Het produceren van kant-en-klare joints voor de verkoop in 
de coffeeshop.  



Verpakken: Consumentenverpakking tot maximaal 5 gram. De 
consumentenverpakkingen worden aangeleverd aan de coffeeshop in verzegelde 
grootverpakkingen.  
Voorzien van het juiste label per batch. 

In het gehele verwerkingsproces zal hygiënisch en zorgvuldig werken voorop staan. 
De verwerking zal plaatsvinden in goed geventileerde, prettige werkruimtes.  

Het proces zal altijd begeleid worden door ervaren medewerkers.  

Goede werkomstandigheden en werksfeer, goede beloning en organisatiecultuur 
vinden wij van groot belang. 

Transport: 
Het veilig vervoeren van de verpakte cannabis naar de coffeeshop. Het vervoeren 
gaat middels een onopvallende beveiligde bedrijfsbus. Hierbij denken wij o.a. aan 
gps-tracking en afsluitbare compartimenten per coffeeshop. Iedere coffeeshop 
krijgt een eigen afgesloten compartiment in het laadruim van de bus. Bij aankomst 
kan een medewerker van de coffeeshop met zijn eigen sleutel het betreffende 
compartiment openen en zijn verzegelde bestelling ophalen. Eventueel ook met de 
sleutel van de chauffeur als extra beveiligende maatregel. 

Labeling: 
Op het label / verpakking komt: naam cannabissoort, batch nummer, THC & CBD 
percentage en de noodzakelijke consumentenwaarschuwing.  

Daarnaast zal er een QR-code op de verpakking komen die verwijst naar volledige 
informatie op een website. Denk aan: welke belangrijkste stoffen (cannabinoïde, 
terpenen) zitten erin, hoe is het geteeld, wat kan je verwachten van het gebruik, 
uit welke genetica de cannabis bestaat etc.  En algemene informatie over 
cannabisgebruik. 

Naar ons idee begint de informatie in de coffeeshop. De ‘budtender’ moet de 
consument kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze betreffende de soort 
cannabis en het gewenste effect. Als je als consument weet wat je rookt, kun je 
een weloverwogen keuze maken. 

Beschikbare laboratoriumprocedures: 
Wij beschikken op dit moment nog niet over ervaring met laboratoriumprocedures. 
We vinden het wel belangrijk dat de cannabis per batch geanalyseerd en 
gecontroleerd wordt. Er zijn in Nederland gespecialiseerde bedrijven zoals 



Cannabytics en Testlab Amsterdam die deze service aanbieden middels high-
performance liquid chromatographie and near-infrared spectroscopy. 

Voorkomen van inmenging: 
Wij als ondernemer hebben er alle belang bij dat er geen legale cannabis de 
illegale markt op komt en vice versa. 

Korte duidelijke lijnen: teler -> coffeeshops -> consument  

Door goede en open communicatie met de politie, justitie en gemeente.  

Door een open en vertrouwde organisatiecultuur te waarborgen.  

Een transparante bedrijfsvoering en administratie die opvraagbaar is voor 
toezichthouders. 

We werken samen met een vertrouwd team van integere mensen die de nut van het 
coffeeshopbeleid begrijpen en waarborgen.  

Welwillende coffeeshophouders. Wij hebben in het verleden alleen samengewerkt 
met idealistische, welwillende coffeeshops en hebben geen problemen 
ondervonden.  

Vakbekwaamheid en affiniteit met het product. De motivatie om een goed en 
schoon product op te markt te brengen (craftgrowers). 

Hoeveel telers zijn nodig: 
Dit is afhankelijk van het aantal kilo’s dat geproduceerd zal moeten worden om de 
coffeeshops binnen de deelnemende gemeentes te kunnen bedienen. Uitgaand van 
een benodigde 20.000 kilo op jaarbasis voor het gehele experiment, denken wij aan 
minimaal tien telers.   
Het lijkt ons essentieel voor het slagen van het experiment om vanuit een voorraad 
van meerdere soorten cannabis te leveren. Coffeeshops kunnen naar wens 
bestellen uit het assortiment. Dit vergt wel enige voorbereidingstijd voor de 
selectie en het, bij wijze van proef, afbloeien van moedermateriaal. Zie tijdlijn 
onderaan. 

Randvoorwaarden teelt: 
Een veroordeling voor uitsluitend de teelt van hennep hoeft bij voorbaat geen 
belemmering voor deelname aan het experiment te zijn.  

De mogelijkheid om financiering rond te krijgen met medewerking van banken, 
giraal kunnen betalen etc.  

De vrijheid om naar eigen inzicht het bedrijf te kunnen inrichten m.b.t. personeel, 
de teelt en andere bedrijfsprocessen.  

Een geschikte locatie met rust en ruimte om ons werk te kunnen doen.  



Genoeg voorbereidingstijd in de opstartfase van het experiment. Zie tijdslijn 
‘opstartfase’ 

Goede voorbeelden: 
Het beleid rondom de legalisering van cannabis in andere landen is nog steeds in 
ontwikkeling. Nederland heeft na 40 jaar coffeeshopbeleid een uitzonderlijke 
positie.  



Tijdslijn ‘opstartfase’ 

Als het de bedoeling is dat er geleverd wordt vanuit voorraad op het moment dat 
het experiment van start gaat heb je een ruimere voorbereidingstijd nodig om tot 
een divers aanbod te komen. 

Om u te verduidelijken, het proces van het telen van cannabis schematisch 
weergegeven in tijdslijn.  

 

Kort bloeier. 

Lang bloeier.

Weken.
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ontkiemen zaad
vegetieve fase  zaad
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stekken worden genomen, van de moeders
voortrekken van de stekken
bloeien
oogsten
drogen



Opstartfase, van zaad tot oogst. 

2 weken Ontkiemen, de eerste wortel wordt zichtbaar. 

2 weken De voorselectie op de toekomstige moederplanten. 

4-6 weken Zodra de kiemen goed geworteld zijn zal de celdeling versnellen. De steel, 
het blad    en de wortels ontwikkelen zich. We zitten nu in de 
vegetatieve fase. 

2 weken Stekken: We kunnen genoeg stekken nemen om voortrekruimten te vullen. 
Deze    moeten nog wortelen. 

3-6 weken Voortrekken: De genomen stekken zijn geworteld en kunnen naar de   
   voortrekruimte. 

8-12 weken Bloeien: De voorgetrokken planten gaan naar de bloeifase en de bloeiruimte 
in. 

0,5 week Oogsten: het van de plant halen van de toppen. 

2 weken De cannabis is gedroogd en kan naar de klant. Bij voorkeur leveren we vanuit 
    voorraad.  




