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Deel III 
 
De illegale gebruikersmarkt van cannabis 

 





  

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-12  |  133 

7 De illegale gebruikersmarkt 

D.J. Korf, A. Benschop, T. Nabben, M. Wouters 

 

In dezelfde veertien gemeenten als in de vorige hoofdstukken, dus zeven experi-

mentele en zeven vergelijkingsgemeenten, is ook onderzoek gedaan naar de aan-

schaf van cannabis op andere wijze dan in coffeeshops. Dit onderzoek behelsde ten 

eerste een straatenquête met actuele cannabisgebruikers die in de betreffende ge-

meente cannabis verkregen (zowel in een coffeeshop als daarbuiten). In een cohort-

studie is een deel van de gebruikers die aan de nulmeting van de straatenquête 

deelnamen gedurende anderhalf jaar gevolgd. Daarnaast zijn interviews gehouden 

met lokale experts over (veranderingen in) de illegale cannabismarkt. En tot slot is 

in twee experimentele en twee vergelijkingsgemeenten etnografisch veldonderzoek 

verricht, waarbij de lokale illegale cannabismarkt ‘van binnenuit’ is bestudeerd. 

 

De kernvraag in dit hoofdstuk is in hoeverre en op welke wijze het aanschafgedrag 

van cannabisgebruikers is veranderd na het in werking treden van het Besloten 

club- en het Ingezetenencriterium in de drie zuidelijke provincies in mei 2012. Meer 

specifiek: zijn gebruikers uitgeweken naar de illegale cannabismarkt? Daartoe zijn 

metingen uitgevoerd vlak voor de invoering van het Besloten club- en het Ingeze-

tenencriterium in de experimentele gemeenten in maart/april 2012 (T0) en een half 

jaar na de invoering in oktober/november 2012 (T1). Ook is onderzocht in hoeverre 

de veranderingen in het aanschafgedrag bestendig bleven op de langere termijn of  

– door het vervallen van het Besloten clubcriterium in januari 2013 – afzwakten of 

zelfs verdwenen. Een jaar later in oktober/november 2013 (T2) is daarom een 

laatste meting verricht. 

Door de resultaten van de experimentele gemeenten af te zetten tegen die van de 

vergelijkingsgemeenten kan het effect van de (tijdelijke) invoering van het Besloten 

club- en het Ingezetenencriterium worden onderzocht. Zoals in hoofdstuk 4 is be-

schreven, werd op T2 in 2 van de 7 experimentele gemeenten het Ingezetenen-

criterium in de praktijk niet meer gehandhaafd (hoewel er op papier wel een hand-

havingsarrangement bestaat). Daar waar het relevant is, zal ook worden ingegaan 

op verschillen tussen gemeenten met en zonder handhaving van het Ingezetenen-

criterium in de praktijk. 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten besproken. In tekst en figuren 

worden afgeronde percentages en gemiddelden weergegeven. Tenzij anders aan-

gegeven, wordt uitsluitend gesproken van verschillen indien deze significant zijn 

(p<0,05). Informatie over de voor de straatenquête en cohortstudie gehanteerde 

analyses en tabellen met meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in bijlage 4. 

 Straatenquête onder actuele gebruikers 7.1

A. Benschop, M. Wouters, T. Nabben 

 

In de straatenquête zijn actuele cannabisgebruikers (= ten minste één keer canna-

bis in de afgelopen maand) face-to-face geïnterviewd aan de hand van een korte 

gestructureerde vragenlijst (in vier talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans). Om 

deel te mogen nemen aan de straatenquête moesten respondenten in de afgelopen 

maand minstens één keer hebben geblowd en ook minstens één keer in de gemeen-
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te waar het interview plaatsvond wiet of hasj hebben gekocht, gekregen (dus niet 

alleen meeblowen), gekweekt of laten kopen. Daarnaast moesten zij 18 jaar of 

ouder zijn. Omdat 18 jaar de minimumleeftijd is voor bezoek aan een coffeeshop, 

mogen minderjarigen er sowieso niet komen, waardoor ook het Besloten club- en 

het Ingezetenencriterium niet op hen van toepassing waren. 

 

De interviews vonden plaats op plekken waar een zo goed mogelijke dwarsdoorsnee 

van cannabisgebruikers kan worden aangetroffen (zoals winkelgebieden, uitgaans-

pleinen, parken en stations), per gemeente steeds verspreid over drie dagen (don-

derdag, vrijdag, zaterdag), zowel ‘s middags als ‘s avonds.63 De enquête werd niet 

afgenomen in (de directe nabijheid van) coffeeshops, aangezien dit vrijwel zeker 

een vertekend beeld op zou leveren van het koopgedrag, dat wil zeggen een onder-

vertegenwoordiging van personen die ergens anders dan in coffeeshops aan hun 

cannabis komen. 

 

Tijdens elke meting zijn per gemeente ca. 30-100 respondenten geënquêteerd. Op 

T1 bleven de aantallen respondenten vooral in de experimentele gemeenten achter. 

Zoals in de volgende paragraaf ook zal blijken, was dat vooral te wijten aan de af-

wezigheid van toeristen. 

 

Tabel 7.1 Aantallen respondenten straatenquête 

 T0 T1 T2 

Experimentele gemeenten 427 325 372 

Vergelijkingsgemeenten 515 487 535 

Totaal 942 812 907 

 

7.1.1 Achtergrondkenmerken 

Bij alle metingen en in alle gemeenten was de meerderheid van de geënquêteerde 

cannabisgebruikers man (bijlage 4, tabel b4.1). De leeftijd varieerde tussen de 18 

en 66 jaar, maar verreweg de meesten waren twintigers. Tussen de verschillende 

metingen zijn er wel wat verschillen in geslachts- en leeftijdsverdeling van de 

respondenten, zoals een tijdelijke stijging in gemiddelde leeftijd in experimentele 

gemeenten en een stijging in het aandeel vrouwen in de vergelijkingsgemeenten, 

maar dit betreffen waarschijnlijk toevallige steekproefverschillen omdat een duide-

lijk en verklaarbaar patroon ontbreekt. 

 

Wat betreft etniciteit van respondenten, tekent zich wel een duidelijk patroon af 

(nijlage 4, tabel b4.1). Etniciteit werd, conform de standaardprocedure van het CBS, 

bepaald aan de hand van het geboorteland van de ouders. Op T0 was zowel in de 

experimentele gemeenten (52%) als in de vergelijkingsgemeenten (46%) ongeveer 

de helft van de respondenten allochtoon. Dit aandeel bleef in de vergelijkingsge-

meenten min of meer gelijk. In de experimentele gemeenten was T1 en T2 echter 

nog maar een derde allochtoon. Het aandeel westers allochtonen (afkomstig uit 

andere Europese landen) halveerde zelfs in de experimentele gemeenten. 

 

                                                
63 Het veldwerkteam o.l.v. M. Wouters en T. Nabben bestond uit: J. van den Berg, Th. Bes, J. Bloemen, E. Blom, F. 

Bons, M. van den Broek, T. Chirimar, I. van der Doelen, J. Fatni, M. Graaf, F. Hazeleger, P. Hetsen, L. van Hoof, 

S. ten Houte de Lange, E. Kamara, M. Kuin, N. Meanwell, B. Nantwi, M. Pieksma, A. Pronk, T. van Ruitenburg, T. 

Schlangen en M. Weijenberg. 



  

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-12  |  135 

De daling van het aantal westers allochtonen hangt samen met een daling van het 

aantal (drugs)toeristen. Gebruikers die in de gemeente van onderzoek cannabis 

hadden verkregen, maar die in het buitenland woonden en geen ingezetene van 

Nederland waren, werden in de experimentele gemeenten op T1 en T2 veel minder 

vaak aangetroffen (bijlage 4, tabel b4.2). 

 

Figuur 7.1 Niet-ingezetenen van Nederland 

 
* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

In 2 van de 7 experimentele gemeenten was op T2 de handhaving van het Ingeze-

tenencriterium in de praktijk gestaakt. Feitelijk konden niet-ingezetenen daar dus 

weer cannabis kopen in een coffeeshop. Maar ook in deze gemeenten werden bij de 

laatste meting nauwelijks niet-ingezetenen aangetroffen die in de gemeente van 

onderzoek (in een coffeeshop of daarbuiten) cannabis hadden verkregen. 

 

Figuur 7.2 Niet-ingezetenen van Nederland – experimentele gemeenten 

met en zonder handhaving Ingezetenencriterium op T2 

 
* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

Het opleidingsniveau, gemeten naar het hoogst behaalde diploma, varieerde van 

hooguit basisonderwijs naar afgeronde academische graad. In zowel experimentele 

gemeenten als vergelijkingsgemeenten was ongeveer een derde laagopgeleid (bij-

lage 4, tabel b4.3). Op T1 en T2 verschilde dat niet van T0. 
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De meerderheid van de respondenten had een betaalde baan en/of volgde een op-

leiding. In de experimentele gemeenten nam tussen T0 en T1 het aandeel werken-

den af en verdubbelde het aandeel werkelozen.64 Dit was op T2 onveranderd. In de 

vergelijkingsgemeenten bleef het aandeel werkloze respondenten stabiel. 

 

Figuur 7.3 Werklozen 

 
* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

7.1.2 Cannabisgebruik 

Bij alle metingen was het inclusiecriterium voor de straatenquête cannabisgebruik in 

de afgelopen maand. Alle respondenten van de straatenquête waren dus actuele 

gebruikers. In de experimentele gemeenten hadden respondenten in de 30 dagen 

voorafgaand aan de enquête op T0 gemiddeld 18 dagen geblowd en rookten ze op 

een blowdag gemiddeld drie joints (bijlage 4, tabel b4.4). Op T1 blowden respon-

denten gemiddeld een paar dagen minder (16 van de 30 dagen) en ook op T2 was 

dat het geval. Deze daling in gebruiksfrequentie was echter ook in de vergelijkings-

gemeenten te zien: van 19 dagen op T0 naar 15 dagen op T2. 

 
  

                                                
64 Dit kan niet verklaard worden door het wegblijven van niet-ingezetenen. Het aandeel werkenden onder ingeze-

tenen en niet-ingezetenen was namelijk vergelijkbaar. 
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Figuur 7.4 Gemiddelde frequentie cannabisgebruik (afgelopen 30 dagen) 

 
* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

Bij alle metingen gaf de meerderheid van de geënquêteerde gebruikers (68% in 

experimentele gemeenten, 71% in vergelijkingsgemeenten) de voorkeur aan wiet 

boven hasj (Bijlage 4, Tabel 4). Hierin hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. 

7.1.3 Verkrijgen van cannabis 

In de drie maanden voorafgaand aan T0 hadden bijna alle respondenten zelf wiet of 

hasj gekocht (bijlage 4, tabel b4.5). Dat was ook op T1 en T2 het geval, maar toch 

lagen de percentages toen wat lager. Ten opzichte van T0 waren er in de experi-

mentele gemeenten toen meer gebruikers die zelf geen cannabis kochten, maar het 

gratis kregen van anderen (9% op T1, 7% op T2). Dit was echter niet alleen in de 

experimentele gemeenten het geval; ook in de vergelijkingsgemeenten bleken ge-

bruikers minder vaak zelf te kopen en vaker uitsluitend te krijgen.65 

 

Figuur 7.5 Kopen van cannabis (afgelopen 3 maanden) 

 
* Significant verschil met T0 (p<0,05).  

                                                
65  Gebruikers die wel zelf kochten, kregen daarnaast ook wel cannabis van anderen. De totale percentages respon-

denten die cannabis kregen, lagen alleen in experimentele gemeenten en alleen op T1 hoger (bijlage 4, tabel 

b4.6). 
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In een derde mogelijkheid om cannabis te verkrijgen, is er wel een opvallend ver-

schil tussen experimentele en vergelijkingsgemeenten. In beide typen gemeenten 

was er op T1 bijna een verdubbeling van het aantal zelfkwekers (bijlage 4, tabel 

b4.5), maar in de experimentele gemeenten was dat weer afgenomen naar het 

niveau van T0, terwijl in de vergelijkingsgemeenten het zelf kweken onverminderd 

bleef. 

 

Figuur 7.6 Zelf kweken van cannabis (afgelopen 3 maanden) 

 
* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

7.1.4 Aanschaf van cannabis in een coffeeshop 

De meeste geënquêteerde gebruikers (experimentele gemeenten 91%, vergelij-

kingsgemeenten 93%) hadden in de drie maanden voorafgaand aan T0 wel eens 

cannabis gekocht in een coffeeshop in de gemeente waar de straatenquête werd 

gehouden (bijlage 4, tabel b4.6). Bijna de helft (48% en 44%) had (daarnaast) wel 

eens cannabis gekocht in coffeeshops in andere gemeenten. Op T1 was het aandeel 

gebruikers dat in een coffeeshop in de gemeente had gekocht in de experimentele 

gemeenten bijna gehalveerd (52%). Dat gold ook voor de ingezetenen onder hen 

(van 90% naar 55%). Ook het kopen in coffeeshops in andere gemeenten was fors 

afgenomen (30%). Op T2 was het aandeel kopers in coffeeshops in andere gemeen-

ten weer terug op het oorspronkelijke niveau, maar het aandeel kopers in coffee-

shops in de gemeente zelf was niet volledig hersteld. 

Ook de vergelijkingsgemeenten lieten een daling zien in het kopen in coffeeshops  

in de gemeente van de enquête en in andere gemeenten, maar vergeleken met de 

experimentele gemeenten waren de verschillen veel kleiner. 
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Figuur 7.7 Wel eens kopen in een coffeeshop in gemeente van enquête 

(afgelopen 3 maanden) 

 
* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

Behalve het al dan niet kopen op zich, is in de enquête ook gevraagd naar het 

aantal keer dat de afgelopen drie maanden bij verschillende verkooppunten werd 

gekocht. Het aantal keer dat zij cannabis bij een bepaald verkooppunt kochten, 

gedeeld door het totaal aantal keer dat zij cannabis kochten (maal 100), noemen  

we de transactieproportie (let op: het gaat hier om het aantal keer kopen, niet om 

de aangeschafte hoeveelheden). Van de 100 keren dat respondenten de laatste 3 

maanden cannabis hadden aangeschaft, was dat op T0 69 keer in een coffeeshop in 

een experimentele gemeente gebeurd. Op T2 was dat 38 van de 100 keer. En hoe-

wel het percentage kopers op T2 weer flink was gestegen, werd op T2 amper meer 

dan de helft van de keren (56 van de 100 keer) in een coffeeshop gekocht. (bijlage 

4, tabel b4.6). 

 

Figuur 7.8 Transactieproportie coffeeshop in gemeente van enquête 

(afgelopen 3 maanden) 

 
* Significant verschil met T0 (p0,.05). 

 

Zowel in experimentele gemeenten waar de handhaving van het Ingezetenencrite-

rium in de praktijk was gestaakt, als in gemeenten met voortgezette handhaving, 

was er op T2 sprake van herstel van het kopen in gemeentelijke coffeeshops. Op-
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vallend genoeg was dat een gedeeltelijk herstel in gemeenten zonder handhaving  

en een volledig herstel in gemeenten met handhaving. Vrijwel alle respondenten in 

de straatenquête van T2 waren ingezetenen en dus in principe welkom in de coffee-

shop, maar de controles voortvloeiend uit de handhaving van het Ingezetenencrite-

rium zouden voor gebruikers een reden kunnen zijn geweest om te coffeeshop te 

mijden. 

 

Figuur 7.9 Transactieproportie coffeeshop in gemeente van enquête 

(afgelopen 3 maanden) – experimentele gemeenten met en 

zonder handhaving Ingezetenencriterium op T2 

 
* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

In de praktijk bleek er voor de respondenten echter niet altijd onderscheid tussen 

het al dan niet handhaven van het Ingezetenencriterium. Gevraagd naar de voor-

waarden voor het betreden van een coffeeshop in de gemeente met handhaving op 

T2, zei slechts 8% dat een GBA-uittreksel vereist was en 2% dat een bankafschrift 

of ander poststuk als adresbewijs voldeed. Volgens de meesten was het tonen van 

een identiteitsbewijs voldoende (83%) en dan vaak alleen als je er wat jonger uit-

zag of geen vaste klant was. In gemeenten zonder handhaving van het Ingeze-

tenencriterium zei 79% dat je meestal een identiteitsbewijs moest tonen (ook hier 

gold dat niet altijd voor iedereen) en 14% dat je zo naar binnen kon. Zowel in ge-

meenten met als zonder handhaving volstond op T2 dus meestal het tonen van een 

identiteitsbewijs. Dit was vaak ook al voor de invoering van het Besloten club- en 

het Ingezetenencriterium een vereiste in verband met leeftijdscontrole. 

7.1.5 Aanschaf van cannabis buiten de coffeeshop 

In de experimentele gemeenten heeft dus na de invoering van het Besloten club-  

en het Ingezetenencriterium een fikse daling plaatsgevonden in het kopen van can-

nabis in een coffeeshop in de gemeente. En dat ging niet samen met een stijging 

van kopen in coffeeshops buiten de gemeente. Kopers weken blijkbaar niet uit naar 

andere coffeeshops, maar naar andere verkopers. We onderscheiden zes typen 

illegale cannabisverkoop: 

 06-dealer: iemand die gebeld kan worden en die hasj of wiet bezorgt, op thuis-

adressen of andere plaatsen (thuisbezorger). 

 Thuisteler: iemand die voor eigen gebruik wiet teelt en daar ook wat van ver-

koopt. 
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 Thuisdealer: iemand waar kopers naar toe gaan en die in zijn huis hasj of wiet 

verkoopt (maar daar niet teelt). 

 Straatdealer: iemand die op straat, op een plein, in een park of elders in de 

openbare ruimte hasj of wiet verkoopt. 

 Onder-de-toonbank dealer: eigenaar of medewerker van een zaak of winkel (bijv. 

snackbar, sigarenzaak, belwinkel) die daar hasj of wiet verkoopt (officiële coffee-

shops niet meegerekend). 

 Dealer in een uitgaansgelegenheid: huisdealer die in een café, club, koffiehuis  

of andere (uitgaans)gelegenheid hasj of wiet verkoopt (geen eigenaar of mede-

werker). 

 

In de drie maanden voorafgaand aan T0 had een kwart van de respondenten in  

de experimentele gemeenten cannabis gekocht bij één of meer van deze typen 

dealers/telers (Bijlage 4, Tabel 7). In de vergelijkingsgemeenten was dat iets min-

der, een vijfde. Direct na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenen-

criterium, op T1, was het aandeel gebruikers dat cannabis kocht bij illegale verko-

pers in de experimentele gemeenten flink toegenomen naar 44% (bij de ingezete-

nen steeg het aandeel van 27% naar 42%). Deze stijging werd vooral veroorzaakt 

door een ruime verdubbeling van het kopen bij 06-dealers (van 10% naar 22%), 

maar ook het kopen bij straatdealers nam toe (van 10% naar 18%). Een jaar later, 

op T2, was het kopen bij dealers/telers weer afgenomen en terug op het niveau van 

T0. In de vergelijkingsgemeenten waren er gedurende het onderzoek niet of nauwe-

lijks verandering in kopen van cannabis buiten de coffeeshop. 

 

Figuur 7.10 Wel eens kopen bij dealers/telers (afgelopen 3 maanden) 

* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

Hetzelfde beeld komt naar voren wanneer we niet naar het percentage kopers, maar 

de transactieproportie kijken. Van elke 100 keer dan iemand in de experimentele 

gemeenten cannabis kocht, gebeurde dat op T0 7 keer bij een dealer of teler (bij-

lage 4, tabel b4.8). Op T1 namen dealers/telers ruim een kwart van de transactie-

proportie voor hun rekening (27 van de 100 keer). Naast een toename in het kopen 

bij 06-dealers en straatdealers, zien we hier echter ook een toename van thuisdea-

lers en thuistelers. Op T2 was dat weer terug op het niveau van voor de invoering 

van het Besloten club- en Ingezetenencriterium. Dit patroon geldt zowel voor ge-

meenten met voortgezette handhaving van het Ingezetenencriterium, als voor ge-

meenten waar deze in de praktijk was opgeschort. 
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Figuur 7.11 Transactieproportie dealers/telers (afgelopen 3 maanden) 

 
* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

De respondenten die bij de verschillende typen illegale verkopers cannabis hadden 

aangeschaft, werd gevraagd of de betreffende dealer/teler naast hasj en wiet ook of 

voornamelijk andere drugs verkocht. In de experimentele gemeenten verkochten 

straatdealers op T0 het vaakst ook andere drugs: 44% van degenen die bij straat-

dealers kochten, melden dat deze ook andere middelen verkocht (bijlage 4, tabel 

b4.9). In totaal kocht in de experimentele gemeenten 40% van de respondenten die 

bij dealers/telers kocht, hun cannabis bij personen die ook in andere drugs handel-

den. Na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium was dit 

percentage vergelijkbaar, maar omdat toen meer gebruikers buiten de coffeeshop 

kochten, kwamen ook meer gebruikers mogelijk in contact met andere drugs. Op T2 

leek het percentage dealers/telers dat ook andere drugs verkoopt licht gedaald (het 

verschil is net niet significant, p=0,056). Omdat ook het percentage kopers buiten 

de coffeeshop weer was gedaald, kwamen dus minder gebruikers mogelijk in aan-

raking met andere drugs. In de vergelijkingsgemeenten zijn geen veranderingen 

geconstateerd. 

 

Figuur 7.12 Percentage van kopers bij dealers/telers dat koopt bij perso-

nen die ook andere drugs verkopen (afgelopen 3 maanden) 
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Tot slot nam in experimentele gemeenten (en niet in vergelijkingsgemeenten) tus-

sen T0 en T1 ook het kopen van vrienden toe: van 10% naar 20% (bijlage 4, tabel 

b4.7). Op T2 was dit percentage echter weer min of meer terug op het oude niveau. 

7.1.6 Gezondheidsproblemen en overig middelengebruik 

Mogelijke nevenverschijnselen van de illegale gebruikersmarkt zijn gezondheids-

incidenten bij gebruikers als gevolg van kwaliteitsvariaties in cannabis. In de drie 

maanden voor de nulmeting, had 8% van de gebruikers in de experimentele ge-

meenten en 4% van de gebruikers in de vergelijkingsgemeenten wel eens tijdens of 

kort na het blowen een acuut gezondheidsprobleem (o.a. longklachten, keelontste-

king, hoofdpijn, misselijkheid, hartkloppingen, paniekaanvallen) gehad (bijlage 4, 

tabel b4.10). In de experimentele gemeenten bleef dit percentage min of meer 

gelijk, maar in de vergelijkingsgemeenten kregen gebruikers meer gezondheids-

problemen. 

 

Figuur 7.13 Gezondheidsproblemen tijdens of kort na cannabisgebruik 

(afgelopen 3 maanden) 

 
* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

Een ander mogelijk nevenverschijnsel is een toenemend gebruik van harddrugs als 

gevolg van een vermindering van de scheiding van de softdrugs- en harddrugs-

markt. Daarnaast kunnen substitutie-effecten plaatsvinden, waarbij cannabis wordt 

vervangen door een ander genotmiddel; legaal, dan wel illegaal.  

 

In alle gemeenten, en bij alle metingen, was het leeuwendeel van de respondenten 

huidige drinker (afgelopen 30 dagen), maar (bijna) dagelijkse drinkers vormden een 

minderheid (bijlage 4, tabel b4.10). Van de overige onderzochte middelen werd 

ecstasy het vaakst gebruikt (zowel in experimentele als vergelijkingsgemeenten 

19% op T0), gevolgd door cocaïne (experimentele gemeenten 15%, vergelijkings-

gemeenten 10%), amfetamine (7% en 8%), paddo’s (3% en 6%) en ghb (3% en 

2%). Slechts een paar respondenten (1%) hadden de maand voorafgaand aan T0 

heroïne of crack gebruikt. 

Over het algemeen was het middelengebruik, anders dan cannabis, van de geën-

quêteerde gebruikers in experimentele en vergelijkingsgemeenten op T1 en T2 

weinig anders dan op T0 (bijlage 4, tabel b4.10). Wel lieten experimentele ge-

meenten een afname in cocaïnegebruik zien (15% op T0, 9% op T2) en een toe-
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name in paddogebruik (3% op T0, 7% op T2). Deze veranderingen zagen we niet 

terug in de vergelijkingsgemeenten. 

7.1.7 Gepercipieerde beschikbaarheid 

In alle gemeenten, en bij alle metingen, vonden de geënquêteerde gebruikers dat 

cannabis in Nederland zeer goed beschikbaar was. Op de vraag ‘Hoe gemakkelijk 

vind je het om in Nederland (zowel in de coffeeshops al daarbuiten) wiet of hasj te 

kopen’ werd in de experimentele gemeenten op T0 geantwoord met ruime 9 als ge-

middeld rapportcijfer (bijlage 4, tabel b4.11). Op T1 was dat een halve punt minder. 

Maar hoewel dat een significant verschil betrof, was de gepercipieerde beschikbaar-

heid toen in feite nog steeds zeer goed. Op T2 was deze ook weer gestegen naar het 

oude niveau. 

 

Figuur 7.14 Gepercipieerde beschikbaarheid van cannabis in Nederland 

 
* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

De gemiddelde geënquêteerde gebruiker in de experimentele gemeenten vond het 

op T0 belangrijk dat je in een officiële coffeeshop wiet of hasj kunt kopen (bijlage 4, 

tabel b4.11). Bij de laatste meting (T2) werd er iets minder belang gehecht aan de 

coffeeshop, maar het verschil was miniem. 

7.1.8 Samenvatting straatenquête onder actuele gebruikers 

In de straatenquête zijn actuele gebruikers, die de laatste maand in de gemeente 

van onderzoek binnen of buiten de coffeeshop cannabis hadden (laten) kopen, ge-

kregen of gekweekt, bevraagd over hun cannabisgebruik en -aanschaf. Dit gebeurde 

op drie meetmomenten: in de maanden voor de invoering van het Besloten club-  

en het Ingezetenencriterium in de zuidelijke provincies (T0), drie maanden daarna 

(T1) en vervolgens weer een jaar later (T2). De metingen zijn uitgevoerd in zeven 

experimentele gemeenten in de zuidelijke provincies, waar het Besloten club- en  

het Ingezetenencriterium op 1 mei 2012 werd ingevoerd, en in zeven vergelijkings-

gemeenten in de noordelijke provincies. Per gemeente werden bij elke meting 30-

100 actuele gebruikers geënquêteerd. 

Na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium werden in de 

experimentele gemeenten nauwelijks meer niet-ingezetenen aangetroffen die in  

de gemeenten cannabis verkregen. Het percentage niet-ingezetenen daalde van 
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23% op T0 naar 6% op T2. Ook in experimentele gemeenten waar op T2 het In-

gezetenencriterium in de praktijk niet langer werd gehandhaafd, bleven niet-inge-

zetenen grotendeels afwezig. Ook nam in de experimentele gemeenten het aandeel 

gebruikers met een betaalde baan af en verdubbelde het aandeel werkelozen. 

Het kopen van cannabis in coffeeshops nam in de experimentele gemeenten direct 

na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium fors af: daar-

voor kocht 91% van de gebruikers cannabis in een coffeeshop in de gemeente; 

daarna was dat nog maar 52%. Een jaar later was het Besloten clubcriterium inmid-

dels komen te vervallen en was de aanschaf in coffeeshop weer wat aangetrokken, 

maar nog niet volledig hersteld (82%). In experimentele gemeenten waar ook het 

Ingezetenencriterium inmiddels niet meer werd gehandhaafd, bleef het herstel zelfs 

nog achter bij gemeenten waar nog wel werd gehandhaafd. Voor de gebruikers 

bleek er echter weinig verschil te zijn tussen wel en geen handhaving: in beide 

typen gemeenten moesten zij meestal een identiteitsbewijs tonen om in een coffee-

shop te worden toegelaten. Ook de vergelijkingsgemeenten lieten overigens een 

lichte daling in het kopen in coffeeshops zien, maar daar ging het om hele kleine 

verschillen. 

Parallel aan de daling van cannabisaanschaf in coffeeshops was er in de experimen-

tele gemeenten een duidelijke stijging van de aanschaf op de illegale markt. Voor  

de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium was deze markt 

niet geheel afwezig: 25% van de gebruikers kocht cannabis bij 06-dealers, straat-

dealers, thuisdealer, thuistelers of andere illegale verkopers. Na de invoering steeg 

dat naar 44%. Vooral het kopen bij 06-dealers en straatdealers nam toe. Daar waar 

het kopen in coffeeshops na een jaar nog niet volledig was hersteld, daalde het 

kopen bij dealers en telers wel terug naar het niveau van T0 (25%). In de vergelij-

kingsgemeenten veranderde er niet of nauwelijks iets in het kopen buiten de coffee-

shops. 

Gebruikers die op de illegale markt in experimentele gemeenten cannabis kochten, 

deden dat op T0 in 40% van de gevallen bij dealers of telers die ook of voornamelijk 

handelden in andere drugs. Dit percentage was na de invoering van het Besloten 

club- en het Ingezetenencriterium vergelijkbaar, maar omdat dus veel meer gebrui-

kers zich op de illegale markt begaven, was er een grotere groep gebruikers die 

potentieel in aanraking kwamen met harddrugs. Het gebruik van andere middelen 

naast cannabis bleef echter onveranderd en ook het aantal gezondheidsproblemen 

(mogelijk als gevolg van slechtere kwaliteit hasj en wiet) bleef gelijk. 

De gepercipieerde beschikbaarheid van cannabis werd in de experimentele gemeen-

ten direct na de invoering van het Besloten club- en Ingezetenencriterium tijdelijk 

iets minder, maar werd met een gemiddeld rapportcijfer van een 9 nog steeds zeer 

goed geacht. 

 Cohortstudie 7.2

A. Benschop, D.J. Korf 

 

Bij de nulmeting (T0) van de straatenquête onder actuele gebruikers is responden-

ten gevraagd om tevens deel te nemen aan een vervolgstudie, waarin een groep 

respondenten (cohort) anderhalf jaar lang individueel zou worden gevolgd door 

middel van periodieke surveys. In deze cohortstudie zijn na de nulmeting, parallel 

aan de straatenquête, twee vervolgmetingen gehouden in oktober/november 2012 

(T1) en oktober/november 2013 (T2). Tussen deze twee vervolgmetingen is een 

extra meting verricht in maart/april 2013 (T1x). 
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7.2.1 Werving en respons 

Alleen ingezetenen van Nederlandse gemeenten kwamen in aanmerking voor deel-

name aan de cohort (764 van de 942 respondenten van de nulmeting). Zij kregen 

een korte uitleg over het vervolgonderzoek en wat deelname voor hen inhield. Bij 

bereidheid tot deelname werd een informed consent formulier ingevuld, waarbij 

contactgegevens van de respondent (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) 

en hun gebruik van sociale media (o.a. Facebook, Hyves) werden genoteerd. Res-

pondenten konden aangeven wanneer (doordeweeks of in het weekend; ’s mor-

gens, ’s middags of ’s avonds) zij telefonisch bereikbaar waren. Ook werd hen ge-

vraagd gegevens van een alternatief contactpersoon te verstrekken, voor het geval 

zij (bijv. door verandering van telefoonnummer of e-mailadres) in de toekomst 

onbereikbaar werden. 

Binnen twee weken na de straatenquête is respondenten die deel wilden nemen aan 

de cohortstudie per e-mail gevraagd om hun deelname te bevestigen. Bij foutieve  

e-mailadressen is geprobeerd telefonisch contact op te nemen en eventueel via de 

alternatieve contactpersoon de juiste gegevens te achterhalen. Respondenten die  

bij deze update onbereikbaar bleven (onbestaand e-mailadres en telefoonnummer, 

geen of onbereikbare alternatieve contactpersonen) en respondenten die nepgege-

vens hadden opgegeven (e-mail adres en telefoonnummer van iemand anders) 

werden beschouwd als respondenten die niet wilden deelnemen aan de cohortstudie 

en zijn uit het deelnemersbestand verwijderd. Zodoende resteerden in totaal 223 

kandidaten voor deelname aan de cohortstudie. 

Bij de drie vervolgmetingen ontvingen de deelnemers een e-mail met het verzoek 

een online vragenlijst in te vullen. In de mail stond een voor hen unieke link, waar-

door zij direct in de vragenlijst terecht kwamen. De online vragenlijst was ook op 

een smartphone goed in te vullen. Respondenten die de vragenlijst invulden, ont-

vingen een cadeaubon van Є 5. Degenen die de vragenlijst nog niet ingevuld 

hadden, ontvingen wekelijks een herinneringsmail, aangevuld met een sms-bericht. 

Deze werden op verschillende weekdagen en tijdstippen verstuurd. Na enkele weken 

werd gestart respondenten die nog niet hadden gereageerd telefonisch te benade-

ren. In eerste instantie op momenten waarvan zijn hadden opgegeven bereikbaar  

te zijn; later ook op andere momenten. Indien mogelijk werd de vragenlijst bij con-

tact direct telefonisch afgenomen. Uiteindelijk is ook getracht via de alternatieve 

contactpersonen respondenten te bereiken. Contactlegging via sociale media bleek 

grotendeels vruchteloos; slechts een enkele respondent kon via die weg worden 

bewogen de vragenlijst in te vullen. 
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Figuur 7.15 Respons cohort 
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Van de 223 geworven kandidaten, hebben er 142 aan ten minste één vervolgmeting 

deelgenomen. Er was geen verschil in geslacht en leeftijd tussen deze 142 respod-

enten en de 81 non-responders. Ook hadden beide groepen de laatste drie maanden 

voor de nulmeting even vaak bij illegale dealers/telers hasj of wiet gekocht. Wel 

waren de respondenten vaker autochtoon Nederlands (80% versus 53%), wat vaker 

woonachtig in de gemeente of provincie waar de straatenquête plaatsvond (94% 

versus 85%), veel vaker student (26% versus 4%) en waren zij ten tijde van de 

nulmeting iets minder frequente blowers (17 versus 20 van de afgelopen 30 dagen) 

en kochten zij ook minder vaak wiet of hasj in een coffeeshop (23 versus 37 keer  

in 3 maanden) (bijlage 4, tabel b4.12). Allochtonen, niet-studenten en frequente 

blowers waren dus ondervertegenwoordigd in de cohortstudie. 

Na de eerste vervolgmeting vielen 46 respondenten uit het onderzoek en na de 

tweede  vervolgmeting waren dat er nog eens 17. De tussentijdse uitval bestond uit 

respondenten die zich na één of twee vervolgmetingen terugtrokken uit het onder-

oek (51) of onbereikbaar werden (12).  

In totaal hebben 79 respondenten aan alle vervolgmetingen, plus de nulmeting 

deelgenomen. Deze groep noemen we het cohort. Er lijkt vanaf de eerste vervolg-

eting geen sprake te zijn van selectieve tussentijdse uitval (bijlage 4, tabel b4.12). 

7.2.2 Cannabisgebruik 

Ten tijde van de nulmeting (T0) waren alle respondenten in het cohort actuele ge-

bruikers (afgelopen dertig dagen). Bij de laatste vervolgmeting (T2), ruim een jaar 

na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium, was een deel 

van het cohort dat in de experimentele gemeenten was geworven inmiddels gestopt 

met blowen. Het actuele gebruik daalde van 100% naar 83% (bijlage 4, tabel 

b4.13). De gemiddelde gebruiksfrequentie onder degenen die wel bleven blowen, 

bleef gelijk (bijlage 4, tabel b4.14). Ook hun gebruikshoeveelheden (aantal joints op 

een ‘typische blowdag’) en voorkeur voor wiet of hasj bleven onveranderd. 

De daling in cannabisgebruik in het experimentele cohort kan niet worden toege-

schreven aan de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium. Ook 

in het vergelijkingscohort ging het cannabisgebruik omlaag (bijlage 4, tabel b4.13). 
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Figuur 7.16 Actueel cannabisgebruik (afgelopen 30 dagen) 

* Significant verschil met T0 (p<0,05) 

 

Een herhaalde metingen analyse met de gegevens van de zestig respondenten in 

het cohort die gedurende alle metingen actuele gebruikers waren, wees verder uit 

dat de gemiddelde frequentie van cannabisgebruik onder actuele gebruikers over de 

gehele periode van anderhalf jaar in zowel het experimentele als vergelijkingscohort 

stabiel bleef (bijlage 4, tabel b4.15). 

7.2.3 Verkrijgen van cannabis 

In de drie maanden voor de nulmeting hadden alle respondenten in het experimen-

ele cohort zelf wiet of hasj gekocht. Daarnaast kweekte 8% zelf wiet. Bij de vervolg-

etingen nam het percentage dat zelf kocht af en kreeg een klein deel cannabis gratis 

(bijlage 4, tabel b4.16). Dat hing echter sterk samen met het dalende cannabisge-

ruik in het experimentele cohort. Bij degenen die wel actuele gebruikers bleven, 

bleef het percentage kopers min of meer stabiel (bijlage 4, tabel b4.17). Voor het 

vergelijkingscohort geldt hetzelfde (bijlage 4, tabel b4.16 en b4.17). 

7.2.4 Aanschaf van cannabis in een coffeeshop 

In de drie maanden voorafgaand aan de nulmeting (voor de invoering van het 

Besloten club- en het Ingezetenencriterium) kocht een ruime meerderheid (93%) 

van het experimentele cohort wel eens cannabis in een coffeeshop in de gemeente 

waar de straatenquête werd gehouden (experimentele gemeenten) (bijlage 4, tabel 

b4.18). Op T1 was dat bijna een derde daarvan: 31%. In het daaropvolgende jaar 

steeg dat weer naar 53% en 56%, maar er was zeker geen volledig herstel. Kopen 

in coffeeshops in andere gemeenten nam ook af van 65% op T0 naar 36% op T1x, 

om vervolgens weer iets toe te nemen naar 44% op T2. Al met al kocht anderhalf 

jaar na de (tijdelijke) invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium 

een kwart van het experimentele cohort geen wiet of hasj in een coffeeshop. Dit kan 

natuurlijk komen doordat een deel van het cohort was gestopt met blowen en (dus) 

ook met het kopen van wiet of hasj. Echter, ook wanneer we alleen kijken naar de 

actuele gebruikers in het cohort, dan zien we een fikse dip in het kopen van wiet of 

hasj in coffeeshops in de experimentele gemeenten (bijlage 4, tabel b4.19). Er lijkt 
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dan wel sprake van enige mate van herstel, want op T2 kocht 68% van de actuele 

gebruikers (weer) wiet of hasj in een coffeeshop in experimentele gemeenten, maar 

dat was nog steeds beduidend minder dan op T0. 

 

Figuur 7.17 Wel eens kopen in een coffeeshop in experimentele en verge-

lijkingsgemeente (afgelopen 3 maanden) – actuele gebruikers 

* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

Ook de transactieproportie (het aantal keer kopen in een coffeeshop in de gemeen-

te, gedeeld door het totaal aantal keer kopen in de laatste drie maanden) daalde bij 

de actuele gebruikers tussen T0 en T1 drastisch: van gemiddeld 78 naar 27 van elke 

100 keer dat cannabis werd gekocht (bijlage 4, tabel b4.19). En hoewel de 

meerderheid van de actuele gebruikers in het experimentele cohort (68%) op T2 

dus wel (weer) wiet of hasj kocht in een coffeeshop in een experimentele gemeente, 

betrof dat minder dan de helft van de keren dat ze cannabis kochten (41 van de 100 

keer). 

 

Figuur 7.18 Transactieproportie coffeeshop in experimentele en vergelij-

kingsgemeente (afgelopen 3 maanden) – actuele gebruikers 

* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

Opvallend genoeg was er ook bij actuele gebruikers in het vergelijkingscohort na  

de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium een dip in het 

kopen van wiet en hasj in de coffeeshop in vergelijkingsgemeenten (bijlage 4, tabel 
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b4.19). De daling was echter veel minder prominent dan in het experimentele 

cohort en lijkt bovendien van voorbijgaande aard. Anderhalf jaar na de (tijdelijke) 

invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium kocht een grote 

meerderheid weer cannabis in een coffeeshop in vergelijkingsgemeenten (84%), 

maar toch bleef de transactieproportie steken op gemiddeld 65 van de 100 keer. 

 

Een herhaalde metingen analyse wees op een kwadratisch effect in het experimen-

tele cohort: een daling in de transactieproportie van de coffeeshop in experimentele 

gemeenten, gevolgd door een stijging. In het vergelijkingscohort was er geen signi-

ficante stijging of daling (bijlage 4, tabel b4.20). 

7.2.5 Aanschaf van cannabis buiten de coffeeshop 

Een kwart van de actuele gebruikers in het experimentele cohort kocht de drie 

maanden voorafgaand aan de nulmeting wel eens wiet of hasj bij dealers of telers, 

vooral 06-dealers (18%), thuistelers (14%) en/of thuisdealers (11%) (bijlage 4, 

tabel b4.22). Direct na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenen-

criterium (T1) was er onder actuele gebruikers een verdubbeling in het kopen bij 

dealers of telers (52%). Bij de verdere metingen in de cohortstudie ebde het effect 

weer weg, zodat anderhalf jaar later het percentage weliswaar nog wat hoger ligt 

(44%), maar geen significant verschil meer kan worden aangetoond. 

 

Figuur 7.19 Wel eens kopen bij dealers/telers (afgelopen 3 maanden) – 

actuele gebruikers 

* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

Als we echter niet alleen kijken naar het percentage actuele gebruikers dat bij 

dealers/telers koopt, maar naar de transactieproportie bij dealers/telers, dan lijkt 

het effect te worden uitvergroot. Van elke 100 keer dat actuele gebruikers in het 

experimentele cohort voor de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenen-

criterium cannabis kochten, gebeurde dat gemiddeld 2,5 keer bij een dealer of teler 

(bijlage 4, tabel b4.24). Na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenen-

criterium was dat bijna vertienvoudigd naar 23 keer. Ook anderhalf jaar na de in-

voering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium (en na het opheffen van 

Besloten clubcriterium) werd door actuele gebruikers in het experimentele cohort 

nog 20 van de 100 keer gekocht bij dealers of telers. Vooral de transactieproportie 

van 06-dealers nam toe.  
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Figuur 7.20 Transactieproportie dealers/telers (afgelopen 3 maanden) – 

actuele gebruikers 

* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

Bij actuele gebruikers in het vergelijkingscohort bleven de percentages kopers en de 

transactieproportie bij dealers en telers gedurende de eerste twee vervolgmetingen 

min of meer gelijk met de nulmeting, maar bij de laatste meting (T2) was ook hier 

een toename in het kopen bij dealers/telers te bespeuren (bijlage 4, tabel b4.22 en 

b4.24). 

 

De resultaten van herhaalde metingen analyses wezen op een duidelijke stijging van 

het kopen bij dealers/telers in het experimentele cohort, gevolgd door een daling 

(kwadratisch effect). In het vergelijkingscohort is er geen significante trend over de 

verschillende metingen. (bijlage 4, tabel b4.25). 

7.2.6 Intentie en gedrag 

Tijdens de nulmeting is de respondenten in de straatenquête gevraagd wat zij zou-

den doen wanneer het Besloten club- en het Ingezetenencriterium werd ingevoerd. 

In het experimentele cohort zei bijna de helft (49%) lid te zullen worden van een 

coffeeshop (bijlage 4, tabel b4.26). De meeste anderen zeiden geen lid te worden, 

maar iemand anders naar de coffeeshop te laten gaan (26%), te kopen bij een  

teler of 06-dealer (3%), op een andere plek te kopen (9%) of zelf wiet te gaan 

kweken (11%). In totaal zou 49% dus op een andere manier aan wiet of hasj zien 

te komen. Een enkeling gaf aan in dat geval te stoppen met blowen (3%). 

Op T1, na de invoering, bleek 46% lid te zijn of binnenkort te gaan worden.66 Bijna 

de helft (49%) kwam op een andere manier aan wiet of hasj, maar op iets andere 

wijze dan bij de nulmeting voorspeld, namelijk ook door te kopen in een coffeeshop 

buiten de experimentele provincies (21%) of het gratis van anderen te krijgen 

(3%). Daarnaast ook wel door te kopen bij dealers/telers (3%), ergens anders 

(15%) en door iemand anders naar de coffeeshop te sturen (6%), maar niet door 

het zelf te kweken. Bovendien was 6% gestopt met blowen. In algemene zin was er 

geen verschil tussen de gerapporteerde intentie vooraf en het gedrag na de invoe-

ring van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium. 

 

                                                
66 39% was lid geworden, 3% had wegens verhuizing het lidmaatschap inmiddels weer opgezegd, 3% was van plan 

binnenkort lid te worden. 
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Figuur 7.21 Intentie en gedrag experimentele cohort 

 

7.2.7 Gezondheidsincidenten en overig middelengebruik 

De daling van het cannabisgebruik in het experimentele cohort was geen onderdeel 

van een dalend middelengebruik in het algemeen, noch was er een substitutie-effect 

(een ander middel heeft cannabis vervangen). Het gebruik van alcohol, stimulantia 

(ecstasy, cocaïne, amfetamine), GHB en paddo’s bleef in het experimentele cohort 

gelijk. Gebruik van heroïne of crack kwam tijdens de nulmeting en vervolgmetingen 

niet voor. Andere nevenverschijnselen van de illegale gebruikersmarkt (gezond-

heidsincidenten bij gebruikers als gevolg van kwaliteitsvariaties in cannabis) werden 

na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium ook niet vaker 

gerapporteerd dan daarvoor. Datzelfde geldt voor het vergelijkingscohort (bijlage 4, 

tabel b4.16). 

7.2.8 Gepercipieerde beschikbaarheid 

Over het algemeen waren en bleven alle respondenten gedurende de gehele cohort-

tudie van mening dat het in Nederland makkelijk is om wiet of hasj te kopen (zowel 

in coffeeshops als daarbuiten). Het gemiddelde rapportcijfer voor de gepercipieerde 

beschikbaarheid van cannabis schommelde rond de 9 (bijlage 4, tabel b4.28). In  

het experimentele cohort werd de beschikbaarheid direct na de invoering van het 

Besloten club- en het Ingezetenencriterium wel wat lager ingeschat. Dat bleek ech-

ter van voorbijgaande aard, want anderhalf jaar later is er geen verschil meer met 

de nulmeting. 

In het vergelijkingscohort daalde de gepercipieerde beschikbaarheid ook iets en 

bleef daar ook lager dan bij de nulmeting. 

In zowel het experimentele als het vergelijkingscohort vonden respondenten het 

belangrijk dat je in een (officiële) coffeeshop wiet en hasj kan kopen (bijlage 4, 

tabel b4.28). Bij de vervolgmetingen bleef dit in beide cohorten onveranderd. 
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Figuur 7.22 Gepercipieerde beschikbaarheid van cannabis in Nederland 

 
* Significant verschil met T0 (p<0,05). 

 

Uit de herhaalde metingen analyse bleek dat de gepercipieerde beschikbaarheid in 

het experimentele cohort onveranderd bleef, terwijl die in het vergelijkings cohort 

daalde (bijlage 4, tabel b4.29). 

7.2.9 Samenvatting cohortstudie 

In de cohortstudie zijn 79 respondenten (uitsluitend ingezetenen) van de nulmeting 

van de straatenquête gedurende achttien maanden individueel gevolgd. Vanaf de 

nulmeting in april/mei 2012 vulden deze respondenten (het cohort) elk half jaar een 

online survey in. 

Tijdens de nulmeting was 100% van de respondenten actuele gebruiker, maar dat 

nam in het cohort uit de experimentele gemeenten af naar 83%. Er was echter ook 

in het vergelijkingscohort sprake van een vergelijkbare afname van actueel canna-

bisgebruik. 

Net als bij de straatenquête, was er bij actuele gebruikers in de cohortstudie een 

scherpe daling in cannabisaanschaf in coffeeshops zichtbaar direct na de invoering 

van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium in experimentele gemeenten. 

Voor de invoering kocht 93% van het experimentele cohort wel eens cannabis in 

een coffeeshop in de gemeente, terwijl na de invoering nog maar 37% dat deed. 

Eveneens net als in de straatenquête, trok dat in het daaropvolgende jaar wel weer 

wat bij, maar ook bij de laatste meting (toen het Besloten clubcriterium inmiddels 

negen maanden was opgeheven) kocht twee derde van de actuele gebruikers in een 

coffeeshop in experimentele gemeenten (68%). Ook in het vergelijkingscohort nam 

het aandeel actuele gebruikers dat in coffeeshop kocht af, maar hierbij ging het om 

een lichte en tijdelijke daling. 

Tegelijk met de daling van cannabisaanschaf in coffeeshops, steeg de aanschaf op 

de illegale markt. Van de actuele gebruikers in het experimentele cohort kocht 25% 

op T0 wel eens cannabis bij dealers of telers. Op T1 was dat ruim verdubbeld naar 

52%. Bij de verdere vervolgmetingen daalde dit percentage weer wat, maar ook een 

jaar later kocht een flink deel van de actuele gebruikers nog cannabis op de illegale 

markt (44%). Van elke 100 transacties vonden er 20 plaats bij dealers of telers. 

Daar waar bij de straatenquête leek te wijzen op het volledig wegebben van het 

effect van de (tijdelijke) invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencri-

terium op illegale cannabisverkoop, was dat in de cohortstudie dus niet het geval. 
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Bij de nulmeting had ongeveer de helft van het experimentele cohort de intentie  

om na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium lid te gaan 

worden van een coffeeshop. De andere helft zei dan op een andere manier aan wiet 

en hasj te gaan komen; 3% zei te gaan stoppen met blowen. Direct na de invoering 

bleek dat de meesten hun intentie hadden omgezet in daadwerkelijk gedrag. 

In het experimentele cohort lag de gepercipieerde beschikbaarheid van cannabis 

direct na de invoering van het Besloten club- en Ingezetenencriterium even iets 

lager, maar dat trok snel weer bij. In het vergelijkingscohort daarentegen, was er in 

de loop der tijd een geleidelijke afname. Toch bleef de gepercipieerde beschikbaar-

heid van cannabis in beide cohorten en gedurende alle vervolgmetingen hoog, met 

ongeveer een 9 als gemiddeld rapportcijfer. 

 Lokale experts 7.3

M. Wouters, T. Nabben 

 

In de zeven experimentele en zeven vergelijkingsgemeenten zijn in maart/april 

2012 (T0), oktober/november 2012 (T1) en oktober/november 2013 (T2) experts 

geïnterviewd over (veranderingen in) de lokale illegale cannabismarkt. In elke ge-

meente werden meerdere experts geïnterviewd, afkomstig uit verschillende disci-

plines, maar met als gemeenschappelijk kenmerk dat zij goed zicht hadden op de 

lokale illegale cannabismarkt. In de interviews werd hen onder andere gevraagd om 

een schatting te geven van de verdeling van de totale hoeveelheid in hun gemeente 

aan gebruikers verkochte cannabis over coffeeshops en over illegale verkopers 

(samen 100%). Vervolgens werd gevraagd om de illegaal verkochte cannabis te 

vedelen over zeven typen illegale verkopers (ook weer samen 100%). De schattin-

gen hebben alleen betrekking op dealers die uitsluitend of ook cannabis verkopen, 

dus exclusief degenen die alleen harddrugs verkopen. 

Door de schattingen van de verschillende metingen naast elkaar te leggen, konden 

eventuele veranderingen worden vastgesteld. Echter, al bij de nulmeting vonden 

nogal wat experts dat zij de verdeling tussen coffeeshops en illegale markt, en de 

verdeling van illegale verkopers binnen de illegale markt, niet voldoende onder-

bouwd konden kwantificeren. Daarom is bij de vervolgmetingen ook gevraagd of er 

sprake was van toename, afname of een onveranderde situatie. Over het algemeen 

was er binnen gemeenten overeenstemming tussen de geïnterviewde experts. Het 

kwam wel voor de ene expert geen zicht had op een bepaalde sector van de illegale 

cannabismarkt, terwijl een ander daar wel goed van op de hoogte was, maar zelden 

of nooit dat de ene expert een daling of stabiele aantallen melde, terwijl de ander 

een stijging zag. 

Voor zover mogelijk werden op T1 en T2 dezelfde experts geïnterviewd als op T0. In 

totaal ging het om 53 experts op T0, 50 op T1 en 39 op T2. In de loop der tijd is het 

aantal geïnterviewde experts dus afgenomen. Tijdens het onderzoek vond een aan-

tal reorganisaties plaats en werd de functie van de expert, soms zelfs het hele team 

of de hele afdeling, opgeheven. In andere gevallen kregen de experts binnen de 

organisatie een andere functie of waren er inhoudelijke functiewijzigingen, waardoor 

zij geen zicht meer hadden op de illegale cannabismarkt. Vooral reorganisaties in 

het jongerenwerk (preventiewerk), maar ook bij de politie, hielden veelal in dat de 

experts (veel) minder tijd buiten op straat te vinden waren; in plaats daarvan werk-

ten ze vanuit kantoor, dat soms ook nog naar een ander deel van de stad verplaatst 

was. Tot slot waren sommige experts bij vervolgmetingen niet meer bereid mee te 

werken of langdurig onbereikbaar. In alle gevallen werd gepoogd een vervanger te 
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vinden, maar vaak bleek er (binnen de organisatie of daarbuiten) geen andere per-

soon geschikt voor het onderzoek. 

 

Tabel 7.2 Geïnterviewde lokale experts 

 Politie Gemeente 

Jongeren- 

werk Coffeeshop Overig Totaal 

Experimentele gemeenten T0 9 0 11 5 2 27 

Experimentele gemeenten T1 10 0 11 5 2 28 

Experimentele gemeenten T2 9 1 9 2 0 21 

Vergelijkingsgemeenten T0 11 1 9 4 1 26 

Vergelijkingsgemeenten T1 10 0 8 3 1 22 

Vergelijkingsgemeenten T2 8 2 5 1 2 18 

7.3.1 Coffeeshops 

Op T0, voor de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium, kwam 

volgens de experts (voor zover zij schattingen opgaven) gemiddeld drie kwart van 

de aan gebruikers verkochte cannabis voor rekening van coffeeshops, zowel in de 

experimentele als de vergelijkingsgemeenten. Op T1, een half jaar na de invoering, 

was dat in de experimentele gemeenten gehalveerd: van gemiddeld 73% naar 38%. 

Een deel van de voormalige klanten van de lokale coffeeshops in de vergelijkings-

gemeenten was volgens experts op T1 uitgeweken naar coffeeshops in gemeenten 

buiten het experimentele gebied, met name Nijmegen. Een jaar nadien zien we op 

T2 dat het marktaandeel van de coffeeshops weer iets is toegenomen naar 50%. 

Het is echter nog niet terug op het niveau van voor de nieuwe regelgeving. In een 

paar gemeenten, waar voor de coffeeshop identificatie met een Nederlands paspoort 

volstaat èn er al niet veel toeristen aanwezig waren, is op T2 de markt wel weer 

(bijna) hetzelfde als voor de invoering van de nieuwe regels. 

In drie experimentele gemeenten noemen experts de in de gemeente wonende 

Polen (en andere MOE-landers) als aandachtspunt. Polen worden daar niet toege-

laten in de coffeeshop, en lijken uit het zicht te zijn verdwenen wanneer het hun 

cannabisgebruik betreft. 

In de vergelijkingsgemeenten bleef het geschatte aandeel van de coffeeshops min  

of meer stabiel (79% op T0, 74% op T1, 83% op T2). 

7.3.2 Illegale cannabismarkt 

Bij de verkoop op de illegale cannabismarkt onderscheiden we – net als bij de 

straatsurvey en cohortstudie – 06-dealers, thuistelers, thuisdealers, straatdealers  

en onder-de-toonbank dealers (zie eerder dit hoofdstuk). Daarnaast is in de inter-

views met lokale experts ook ingegaan op verkoop via internet en drugsrunners. 

Met drugsrunners worden personen bedoeld die klanten werven en meenemen naar 

een bepaalde locatie waar wiet of hasj wordt verkocht; zij verkopen zelf niet. 

Over het algemeen waren verkopers van wiet of hasj eenduidig in één van de ge-

noemde zeven typen in te delen, maar soms was het wat lastiger. Zo kan een 

straatdealer ook via de mobiele telefoon ergens afspreken en wiet of hasj op locatie 

afleveren (06-dealer) of klanten meenemen naar een verkooppunt (drugsrunner). In 

dergelijke gevallen is de experts gevraagd de verkopers in te delen op basis van hun 

belangrijkste werkwijze. Zo werden ook dubbeltellingen voorkomen. Daar waar ver-

warring ontstond (soms bestempelden experts bijvoorbeeld hennepkwekers die niet 

aan klanten verkochten als thuistelers) werd dit gepareerd door terug te grijpen op 

de definities. 
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Niet alle typen illegale cannabisverkoop kwamen in elke gemeente voor. Tussen de 

gemeenten was er variatie; waar de ene gemeente naar verhouding veel 06-dealers 

had, waren dat in een andere gemeente bijvoorbeeld thuisdealers. Over het geheel 

genomen werd de illegale cannabismarkt echter gedomineerd door 06-dealers, op 

afstand gevolgd door straatdealers en thuisdealers. Dat gold zowel voor experimen-

tele als voor vergelijkingsgemeenten. 

Een half jaar na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium in 

de experimentele gemeenten, was de illegale cannabismarkt in (relatieve) omvang 

aldaar wel groter dan op T0, maar zag de markt er qua aard niet wezenlijk anders 

uit. Met andere woorden: een gemeente zonder straatdealers op T0 had die ook  

niet op T1. Een jaar later waren er wel wat verschuivingen: thuiskwekers bleken  

in sommige gemeenten verdwenen, terwijl onder-de-toonbank-dealers waren ver-

schenen. 

Ook in de vergelijkingsgemeenten was er wat de aanwezigheid van typen illegale 

verkopers betreft geen verschil tussen T0 en T1, maar waren er op T2 wel wat ver-

schuivingen. Hierbij ging het met name om het verdwijnen van bepaalde typen ver-

kopers. In een aantal vergelijkingsgemeenten werd gezegd dat 06-dealers, onder-

de-toonbank-dealers en drugsrunners niet meer voorkwamen. 

 

Tabel b4. 30 in bijlage 4 geeft een volledig overzicht van de ontwikkelingen in de 

illegale cannabisverkoop. Voor T1 ten opzichte van T0 is het overheersende beeld 

dat er in de experimentele gemeenten meer 06-dealers en straatdealers actief wer-

den, terwijl in de vergelijkingsgemeenten weinig of niets veranderde. Waar wellicht 

een stabilisering was te verwachten (vanwege de tussentijdse afschaffing van het 

Besloten clubcriterium) is er op T2 in de experimentele sprake van een verdere 

toename van straatdealers, thuisdealers en drugsrunners. Bij de vergelijkingsge-

meenten is het beeld wat diffuser, maar hier is het aantal thuisdealers eveneens 

toegenomen. 

 

In figuur 7.23 is het aantal gemeenten weergegeven, waarin de lokale experts op T2 

meer of minder illegale cannabisverkopers rapporteerden dan op T0. Gemeenten 

waar de aantallen gelijk waren, waar het type verkoop (op zowel T0 als T2) niet 

aanwezig was en waar experts geen zicht op het type verkoop hadden, zijn in de 

grafiek buiten beschouwing gelaten. Duidelijk is dat er in de experimentele 

gemeenten anderhalf jaar na de invoering van het Besloten club- en het Ingeze-

tenencriterium (en negen maanden na het opschorten van het Besloten clubcrite-

rium) meer 06-dealers, thuisdealers, straatdealers, onder-de-toonbank dealers en 

drugsrunners actief zijn dan voor de invoering. Dat is niet in alle experimentele 

gemeenten het geval; soms geldt het voor 1 van de 7 gemeenten. Maar van een 

afname van illegale cannabisverkoop is in elk geval geen sprake. 
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Figuur 7.23 Ontwikkelingen in illegale cannabisverkoop, aantallen 

gemeenten met meer of minder verkopers T2 ten opzichte van. 

T0 

 

7.3.3 06-dealers 

Volgens de lokale experts in bijna alle experimentele gemeenten nam het aantal 06-

dealers direct na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium 

toe. In één gemeente kwam de GBA-eis al snel te vervallen, met als resultaat dat 

daar op T1 ongeveer evenveel 06-dealers waren als op T0. Een jaar later is het 

aantal 06-dealers gelijk gebleven of weer afgenomen, maar uiteindelijk ligt het 

aantal 06-dealers in de meeste experimentele gemeenten (4 van de 7) op T2 nog 

steeds hoger dan de invoering. 

In de vergelijkingsgemeenten bleef het aantal 06-dealers tussen T0 en T1 gelijk. 

Tussen T1 en T2 is het beeld iets diffuser: in één gemeente kwamen er meer, in 

twee bleef het gelijk en in drie werd het minder. Over de gehele periode gezien (T0-

T2) bleef het aantal 06-dealers in de meeste vergelijkingsgemeenten (5 van de 7) 

stabiel. 

 

Over het algemeen handelden de meeste 06-dealers in alle gemeenten uitsluitend in 

wiet of hasj. Nieuwe 06-dealers, die er na de invoering van het Besloten club- en 

het Ingezetenencriterium in de experimentele gemeenten bij kwamen, verkochten 

meestal uitsluitend wiet en hasj, terwijl bestaande 06-dealers die op T0 ook hard-

drugs verkochten dat ook op T1 deden. Er waren volgens de lokale experts geen 

aanwijzingen dat 06-dealers die op T0 uitsluitend harddrugs verkochten op T1 ook 

softdrugs zijn gaan verkopen (Let wel: 06- dealers die uitsluitend harddrugs ver-

kochten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten). Op T2 was deze situatie eigenlijk 

nog hetzelfde. Bij 06-dealers die ook of vooral harddrugs verkochten, stond en bleef 

cocaïne met stip op nummer 1, gevolgd door ecstasy en amfetamine. 

7.3.4 Thuistelers 

De geïnterviewde experts hadden meer zicht op kwekers die hun wiet verkochten 

aan of via andere dealers, dan op thuistelers die zelf aan gebruikers verkochten. 

Voor zover de experts er wel zicht op hadden, veranderden de aantallen thuistelers 

niet direct na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium in de 
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experimentele gemeenten (T1). Een jaar later (T2) is het aantal thuistelers in de 

meeste gemeenten gedaald, of dit nu in experimentele of vergelijkingsgemeenten 

is. Eén experimentele gemeente laat nog een stijging zien. Als T2 vergeleken wordt 

met T0 valt te zien dat het aantal thuistelers is slechts twee gemeenten veranderd is 

(één stijging, één daling); beide zijn vergelijkingsgemeenten. 

In de eerdergenoemde experimentele gemeenten waar Polen niet worden toegelaten 

in de coffeeshop, zijn er wel (duidelijke of minder duidelijke) aanwijzingen dat deze 

groep zijn eigen markt heeft gekregen, waar bijvoorbeeld op de camping gekweekt 

en verkocht wordt. 

7.3.5 Thuisdealers 

Direct na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium (T1) werd 

in twee experimentele gemeenten een toename van het aantal thuisdealers gecon-

stateerd. Een jaar later is er een (verdere) toename in vier van de experimentele 

gemeente. Uiteindelijk ligt op T2 het aantal thuisdealers in de meeste experimentele 

gemeenten (4 van de 7) hoger dan voor de invoering. 

In de vergelijkingsgemeenten veranderde er tussen T0 en T1 niets en waren er tus-

sen T1 en T2 zowel stijgingen als dalingen. Uiteindelijk is het aantal thuisdealers in 

de meeste vergelijkingsgemeenten (4 van de 7) op T2 gelijk aan T0. 

Over het geheel genomen beperkten cannabisverkopende thuisdealers zich tot wiet 

en/of hasj. Sommigen verkochten vooral harddrugs. Dit veranderde niet na de in-

voering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium. 

7.3.6 Straatdealers 

In op één na alle experimentele gemeenten werd er direct na de invoering van het 

Besloten club- en het Ingezetenencriterium op T1 een toename gerapporteerd in het 

aantal straatdealers dat (ook) handelde in cannabis. In één van de experimentele 

gemeenten was bovendien de overlast van straatdealers toegenomen. Voorheen 

spraken zij mensen aan die ‘met een wietblaadje op hun voorhoofd rondliepen’, 

terwijl zij ten tijde van T1 – bij gebrek aan toeristen – ook de ‘gewone’ voorbijgan-

gers aanspreken. Op T2 zien we dat er in 2 experimentele gemeenten nog meer 

straatdealers zijn gekomen; in 4 andere gemeenten waren er minder dan op T1. 

Ondanks deze afname, zijn er in de meeste experimentele gemeenten (5 van de 7) 

anderhalf jaar na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium 

meer straatdealers actief dan daarvoor, terwijl het in de meeste vergelijkings-

gemeenten gelijk bleef. 

 

De meeste straatdealers verkochten ook harddrugs, hoewel er ook straatdealers 

waren die uitsluitend wiet of hasj verkochten. In enkele experimentele gemeenten 

gaven de experts bovendien aan dat straatdealers die voorheen (T0) alleen hard-

drugs verkochten, op T1 ook softdrugs waren gaan verkopen. In één van deze ge-

meenten, verkochten ze op T2 weer uitsluitend hard drugs; dit geldt dus niet voor 

alle experimentele gemeenten waar deze overstap naar soft drugs geconstateerd 

werd. 

7.3.7 Onder-de-toonbank dealers 

De illegale cannabisverkoop door de onder-de-toonbank dealers werd op T0 in 

slechts 2 van de 7 experimenten gemeenten. Dat bleef gedurende het onderzoek 

ook zo. In één van deze gemeenten nam de onder-de-toonbank verkoop wel toe. 
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Ook in de vergelijkingsgemeenten was vaak geen sprake van onder-de-toonbank 

verkoop. 

Onder-de-toonbank dealers die er wel waren, verkochten uitsluitend wiet of hasj en 

deden dat met name in belhuizen, shoarmatenten of growshops. Soms waren het 

een soort loketten waar klanten voor de wiet of hasj betaalden en vervolgens wer-

den doorverwezen naar een andere locatie om daar de waar af te halen. Ten tijde 

van T2 is daar in één gemeenten een nieuwe vorm bijgekomen: gokwinkels waar 

men geld in kan zetten op sporten. 

7.3.8 Internet 

In geen van de gemeenten hadden de lokale experts weet van cannabisverkoop via 

internet. In één gemeente was er wel een vermoeden van. De politie kreeg daar via 

het postsorteercentrum geluiden dat er regelmatig een wietlucht geroken werd. 

Bij de laatste meting is er in één vergelijkingsgemeente een stijging in het aantal 

internetdealers te zien. Dit valt echter toe te schrijven aan één verkoper die via 

internet bleek te verkopen. Geen van de experts heeft de indruk dat er op meer 

structurele wijze verkoop van wiet of hasj via internet plaatsvindt vanuit hun ge-

meente. 

7.3.9 Drugsrunners 

In 4 van de 7 experimentele gemeenten en in 3 van de 7 vergelijkingsgemeenten 

waren op T0 drugsrunners actief die zich (ook) op cannabisklanten richtten. Dat 

gold nog steeds op T1. Maar in de 4 experimentele gemeenten was het aantal 

drugsrunners op T1 groter, terwijl het in de 3 vergelijkingsgemeenten gelijk was 

gebleven. Het ging in de experimentele gemeenten onder andere om drugsrunners 

in de buitenwijken, die voorheen alleen harddrugs verkochten, maar nu ook soft-

drugs. Bij één experimentele gemeente kwam hetzelfde beeld naar voren als bij  

de straatdealers: drugsrunners die zich voorheen op een duidelijke doelgroep 

richtten, spraken op T1 een veel willekeuriger publiek aan. Een jaar later had op  

T2 de stijging in het aantal drugsrunners in 2 experimentele gemeenten zich ver- 

der doorgezet, maar waren er in 2 andere experimentele gemeenten juist minder 

drugsrunners. In 2 vergelijkingsgemeenten waren de drugsrunners zelfs helemaal 

verdwenen. 

7.3.10 Prijzen 

Ondanks de verschuivingen op de illegale cannabismarkt, fluctueerde de prijs nau-

welijks. De meeste lokale experts zagen gedurende het onderzoek geen verande-

ringen in de prijs per gram cannabis in de coffeeshop, noch in de gramprijs op de 

illegale markt. In één gemeente werd een stijging geconstateerd, in een andere 

gemeenten een daling, maar beide waren vergelijkingsgemeenten. Wel waren 

volgens de experts illegale cannabisverkopers over het algemeen wat goedkoper 

dan coffeeshops (afgezien van één gemeente, waar ze wat duurder waren dan de 

coffeeshop). Sommige experts merkten op dat prijs op de illegale cannabismarkt 

voor toeristen hoger was dan voor lokale klanten. 

7.3.11 Samenvatting lokale experts 

In de zeven experimentele en zeven vergelijkingsgemeenten zijn vlak voor de in-

voering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium (april 2012, T0), een 

aantal maanden daarna (oktober 2012, T1) en vervolgens weer een jaar later 
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(oktober 2013, T2) experts geïnterviewd over (veranderingen in) de lokale illegale 

cannabismarkt. Hun verhaal onderschrijft de resultaten van de straatenquête en 

cohortstudie. 

In de experimentele gemeenten kelderde direct na de invoering van het Besloten 

club- en het Ingezetenencriterium het geschatte marktaandeel van de coffeeshops: 

van gemiddeld 73% van de lokaal verkochte cannabis naar gemiddeld 38%. Een 

jaar later (als het Besloten clubcriterium inmiddels is afgeschaft) was dat weer iets 

toegenomen naar 50%, maar zeker nog niet terug op het oorspronkelijke niveau. 

Op de illegale lokale cannabismarkt werden er in de meeste experimentele 

gemeenten meer 06-dealers, straatdealers en thuisdealers actief. Tussen T1 en T2 

was er ook wel weer sprake van een afname van illegale verkoop, maar toch bleven 

er anderhalf jaar na de invoering van het Besloten club- en het 

Ingezetenencriterium meer van dergelijke typen dealers aanwezig dan daarvoor. 

Ook het aantal drugsrunners nam tussen T0 en T1 in de meeste experimentele 

gemeenten toe, maar op T2 was het aantal drugsrunners in nog maar 2 van de 7 

experimentele gemeenten nog groter dan op T0. 

Voor zover er zicht was op thuistelers die wiet aan klanten verkochten (dus niet aan 

of via dealers) werd er weinig dynamiek waargenomen door de experts. Onder-de-

toonbank dealers waren (en bleven) in de meeste experimentele gemeenten afwezig 

en van structurele verkoop via internet hadden de lokale experts geen weet. 

In tegenstelling tot de andere typen illegale verkopers, hielden de meeste straat-

dealers en drugsrunners zich (naast cannabisverkoop) ook bezig met handel in 

harddrugs. In enkele experimentele gemeenten rapporteerden experts dat straat-

dealers en drugsrunners, die voor de invoering van het Besloten club- en het Inge-

zetenencriterium uitsluitend harddrugs verkochten, daarna ook wiet en hasj gingen 

verhandelen. Bovendien werden straatdealers en drugsrunners stoutmoediger in het 

benaderen van potentiele klanten en richtten ze zich niet op een duidelijke doel-

groep, maar spraken veel meer willekeurige voorbijgangers aan. 

In drie experimentele gemeenten constateerden experts dat de in de gemeente 

wonende Polen (MOE-landers) niet toegelaten werden in de coffeeshops en waren  

er aanwijzingen dat deze groep een eigen illegale cannabismarkt heeft gekregen, 

grotendeels buiten het zicht van de experts. 

In de vergelijkingsgemeenten bleven de aantallen illegale verkopers (voor zover 

aanwezig en voor zover daar zicht op was) gedurende het onderzoek over het 

algemeen gelijk. 

 Etnografisch veldonderzoek in vier gemeenten 7.4

T. Nabben 

 

In vier van de veertien onderzochte gemeenten is ook etnografisch veldonderzoek 

naar de illegale cannabismarkt gedaan. We selecteerden: (A) een experimentele 

grensgemeente, (B) een vergelijkings-grensgemeente, (C), een experimentele niet-

grensgemeente en (D) een niet-grensgemeente. De nadruk lag op buurten en plek-

ken waar volgens lokale experts en/of cannabisgebruikers uit de straatenquête (ook 

voor de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium in het zuiden 

des lands) sprake was van illegale cannabishandel. Het veldonderzoek was vooral 

bedoeld ter validering en verdieping van de kwantitatieve informatie uit andere 

modules (straatenquête, cohortstudie, lokale experts). Meer specifiek werd beoogd 

beter inzicht te verkrijgen in de eventuele verplaatsing van de cannabismarkt. 

Methodisch bestond deze module, naast interviews met professionals die door hun 

beroep goed zicht hebben op deze markt, vooral uit (participerende) observatie en 
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informele gesprekken en interviews met cannabisgebruikers en -verkopers, alsmede 

met buurtbewoners en ondernemers. Het etnografisch veldonderzoek vond op drie 

meetmomenten plaats, min of meer synchroon met de andere modules: vóór het 

invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium (T0), enkele maanden 

daarna (T1) en vervolgens weer een jaar later (T2). 

7.4.1 Experimentele grensgemeente (A) 

Deze langs de Duitse grens gelegen gemeente heeft twee coffeeshops, een kleine en 

een grotere. 

 

De illegale cannabismarkt vóór 1 mei 2012 (T0) 

Volgens de lokale experts zijn in de illegale cannabisdetailhandel vooral 06-dealers 

en kleinschalige thuiskwekers actief. De 06-dealers bezorgen cannabis met de auto 

(‘wiettaxi’), of de scooter, fiets of lopend. Net als de thuiskwekers wonen ze voor-

namelijk in enkele als kwetsbaar te boek staande volksbuurten, met naoorlogse lage 

flatwoningen. Minderjarige gebruikersgroepjes komen hier vooral via illegale canna-

bisverkoop aan cannabis. Op consumentenniveau is de cannabismarkt goeddeels 

gescheiden van andere drugsmarkten. De meeste 06-dealers in harddrugs verkopen 

hoofdzakelijk snuifcocaïne. Het gaat hierbij om zowel autochtoon Nederlandse als 

allochtone 06-dealers. Bij thuisdealers in harddrugs is doorgaans sprake van een 

scheiding tussen enerzijds uitgaansdrugs als ecstasy en amfetamine en anderzijds 

‘gekookte coke’ (crack) en heroïne. De drugsrunners en straatdealers in het sta-

tionsgebied verkopen gekookte coke en heroïne aan verslaafden. Normaliter zijn 

hier op straat geen cannabisverkopers actief. Maar in de weken voor de invoering 

van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium signaleert de politie meer 

groepjes jongeren die rondom de coffeeshops bezoekers aanspreken. Ze vermoedt 

dat de illegale cannabismarkt begint te anticiperen op de nieuwe maatregelen en nu 

al op zoek is naar potentiële klanten voor later. 

Tijdens het veldonderzoek worden deze vermoedens bevestigd. In het weekend 

komen vooral veel Duitse – en in veel mindere mate Belgische – cannabisgebrui-

kers, met de auto of de per trein. Sommigen vertrekken meteen weer na hun aan-

koop in de coffeeshop. Anderen gaan in de auto blowen of zoeken een rustig plekje 

in de binnenstad of in het groen langs het water. Duitse bezoekers zeggen dat ze de 

laatste weken vaker benaderd worden door straatgroepjes. Zij krijgen dan wiet aan-

geboden en/of een 06-nummer voor als de coffeeshop verboden terrein zal worden 

voor bezoekers van over de grens. Veldobservaties en gesprekken op straat beves-

tigen ook het door de lokale experts geschetste beeld van de illegale straatmarkt 

rond het stationsgebied. In de namiddag en avonduren worden harddrugs verkocht, 

ook aan verslaafden van over de grens. Verderop in het oude centrum bespeuren 

we geen straathandel. Wel groeperen jongeren in de kwetsbare volksbuurten, vooral 

in de avonduren, zich in de buurt van de frietkraam, het winkelcentrum en op of 

rond bankjes in het park. Er wordt openlijk geblowd. De meesten zijn beneden de 

18 jaar – te jong voor de coffeeshop. In de multi-etnische volksbuurt die het meest 

als probleemwijk geldt, is weinig sociale cohesie en er wonen veel jongeren met 

weinig toekomstperspectief. Wat begint met jeugdoverlast en hinderlijk rondhang-

gedrag, ontaardt soms in ernstige vormen van criminaliteit, waaronder gewapende 

overvallen. Met sommige groepen hebben professionals goed contact, maar met de 

harde kern zijn de contacten nihil. We merken dat zelf ook op straat. Zeker als je 

het lokale dialect spreekt, valt goed een praatje aan te knopen, maar een deel 

houdt nadrukkelijk afstand. Veel van deze buurtjongeren (hoofdzakelijk in de leeftijd 

14-20 jaar) hebben ervaring met blowen en een kleine, wat oudere groep zit in de 

straathandel.  
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Wat verwacht men van de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenen-

criterium op 1 mei 2012? De politiemensen die we spreken hebben het over ‘aan-

zienlijke’ gevolgen. Niet-ingezetenen zullen met een speciale voorlichtingscampagne 

(o.a. uitdelen flyers en billboards langs de autoweg) zoveel mogelijk worden ont-

moedigd. Er is een extra team beschikbaar voor handhaving op straat en voor de 

ondersteuning van gerichte opsporingsacties. Er zullen ook meer verkeerscontroles 

plaatsvinden. Niettemin vrezen politiemensen dat er meer gedeald gaat worden 

vanuit panden in de volkswijken en aan de randen daarvan, nabij de uitvalswegen 

richting de snelweg van en naar Duitsland. Een onder professionals en insiders 

binnen de lokale cannabismarkt breed gedeelde verwachting is dat ook meer 06-

dealers op de illegale cannabismarkt zullen verschijnen. Men verwacht tevens dat  

de wietprijs zal stijgen voor toeristen die op de illegale cannabismarkt gaan kopen. 

Anderzijds zouden door een dalende verkoop in coffeeshops overschotten kunnen 

ontstaan op de cannabismarkt – en dat zou dan kunnen leiden tot een prijsdaling  

op de illegale cannabismarkt. Professionals die goed thuis zijn in de volkswijken 

verwachten hier meer spanning tussen groepen jongeren die van de veranderende 

markt willen profiteren. Hetzelfde vernemen we van cannabisgebruikers en -dealers. 

We spreken buurtjongeren die een graantje willen meepikken van de nieuwe maat-

regelen door wiet te gaan verkopen aan toeristen en ook aan ingezetenen, die wel 

doorgaan met blowen, maar vanwege de ‘wietpas’ niet meer naar de coffeeshop 

zullen gaan. Winkeliers in de binnenstad zijn verdeeld. Er zijn er die hopen dat de 

bezoekersstroom door de nieuwe maatregelen tot normale proporties wordt terug-

gebracht. Sommigen zien de coffeeshops liever helemaal uit de binnenstad verdwij-

nen. Anderen vinden dat de zaterdagse parkeeroverlast van Duitsers overdreven 

wordt en vrezen juist voor meer straathandel. In een populair café zien de stam-

gasten weinig heil in het weren van coffeeshoptoeristen. Niemand blowt, maar ze 

vinden het onverstandig dat de belastinginkomsten die coffeeshops opleveren door 

de bestuurlijke maatregelen fors teniet zullen worden gedaan. De handhavingstroef 

van de gemeente wordt hier weggehoond. 

 

De illegale cannabismarkt na 1 mei 2012 (T1) 

In de eerste maanden na de invoering van de Besloten club- en het Ingezetenencri-

terium zien we grote veranderingen. Een fors deel van de lokale cannabisgebruikers 

weigert lid te worden van een coffeeshop en het aantal niet-ingezetenen in de 

gemeente slinkt fors, meteen al in de eerste weken na 1 mei. We zien veel minder 

Duitse kentekens. Met name in de oude binnenstad zijn de effecten direct merkbaar. 

In rap tempo groeit hier een nieuwe markt, met groepjes opdringerige straatdealers 

– vooral uit de volkswijken – die cannabis verkopen. Tegelijkertijd zien bewoners in 

de volkswijken meer bedrijvigheid op thuisadressen. Buurtjongeren zeggen dat 

oudere jongens nieuwe hulpkrachten ronselen. Aan de randen van de wijken (dicht-

bij de afslag van de snelweg) vindt in de avonduren meer straathandel plaats, voor-

al gericht op toeristen. Maar ook lokale gebruikers kopen nu hun cannabis op straat. 

 

‘De tijden zijn veranderd’, bromt een blower (29 jaar) met een zwaar lokaal 

accent. Hij wacht bij het station op zijn dealer, want hij vertikt het om lid te wor-

den van de coffeeshop. Het verplichte uittreksel uit het bevolkingsregister was de 

druppel. ‘Sinds wanneer is een geldig paspoort niet meer voldoende? En dat voor 

een paar toppen wiet?’ En helemaal naar X (een andere stad in het zuiden), waar 

het gewraakte uittreksel is geschrapt, vindt hij ook geen optie. ‘Dan moet je met 

de trein; zonder kortingskaart bijna € 17. De reistijd nog niet meegerekend. En 

dat allemaal voor vijf gram. Moet ik daar al die moeite voor doen? De straat-

kwaliteit hier is niet beter dan in de shop, maar ook niet dramatisch slecht.’ Hij 

kijkt op zijn horloge. Rond drie uur heeft hij afgesproken met iemand die niet 
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eens in deze stad woont. Dan piept zijn telefoon. Over vijf minuten, voetpad in de 

tunnel onder het spoor. Hij maakt aanstalten, pakt een briefje van vijftig en houdt 

dat in zijn hand. Al drie keer eerder heeft hij deze deal gedaan. De verkoper loopt 

hem vanaf de andere kant tegemoet. Als ze elkaar passeren wordt er gewisseld. 

Daarna gaat hij, uit het zicht van de politie, zijn joint roken. (veldnotitie, 10 juli 

2012) 

 

Het gebied waar verschillende groepjes zich hebben genesteld, slingert als een lint 

vanaf het treinstation door de binnenstad richting de grootste coffeeshop, ongeveer 

een halve kilometer verderop. Van daar waaiert de cannabishandel uit naar andere 

routes waarlangs Duitsers met de auto in de stad arriveren. De groepjes (doorgaans 

twee tot vijf personen) lummelen wat, vertrekken weer en positioneren zich met 

veel aplomb op een andere plek. 

 

Honderd meter van het station, op een hoek waar het winkelgebied begint, staat 

vol bravoure een groepje jongens te ginnegappen. Ze lachen, kloppen elkaar op 

de schouders en schudden handen. Deze plek is sinds kort hun uitvalsbasis, waar-

vandaan ze alles en iedereen die langskomt kunnen volgen. De voornamelijk 

Marokkaanse jongens dragen glimmende sportjassen van Armani en Gucci, met 

daaronder spijkerbroeken en flitsende sneakers. De helft draagt een schouder-

tasje van Louis Vuitton. Een jongen op een scooter, zonder nummerbord, is con-

tinu aan het bellen en pingen. De anderen houden een oogje in het zeil. Met grote 

vaart komt een scooter aan gescheurd en remt dan pal voor de groep. De passa-

gier achterop geeft een pakketje af, tikt op de helm van de bestuurder en die 

geeft weer gas. De groep stuift meteen uiteen. (veldnotitie, 13 juli 2012) 

 

De lucratieve straathandel heeft een aanzuigende werking op jongens uit de volks-

wijken. Professionals die in deze buurten werken, spreken van ‘nieuw crimineel 

talent’ dat is gekweekt als gevolg van de ‘wietpas’. Vooral vanuit een van de volks-

wijken hebben straatdealers hun werkterrein verbreed naar de binnenstad. De oor-

spronkelijke kerngroep is in korte tijd verdrievoudigd. Jongens van uiteenlopende 

etnische achtergrond, maar in meerderheid Marokkaans, hebben zich op de straat-

handel in cannabis gestort. De doorgaans gemoedelijke binnenstad is in een paar 

maanden veranderd. In een gespannen sfeer betwisten individuen en groepjes 

elkaars territorium. Een BOA (bijzonder opsporingsambtenaar): ‘De verkopers dis-

cussiëren over de prijs, hoeveelheid, camera’s en straatverboden. Er is altijd wel 

wat aan de hand. Ze besodemieteren elkaar ook door klanten en contacten te jat-

ten.’ Winkeliers en bewoners die we spreken, klagen onafhankelijk van elkaar over 

uitwassen van de straathandel, zoals schreeuwen, schelden en vechtpartijen. Als de 

gemoederen te hoog oplopen, grijpt de politie in. De straatverkopers en hun maat-

jes die klanten aanbrengen (drugsrunners) wonen meestal in deze stad of in nabu-

rige dorpen, maar sommigen komen van verder weg. Van verschillende ex-coffee-

shopklanten horen we dat er sinds de nieuwe maatregelen ook meer 06-bezorgers 

actief zijn. Een voormalige ‘look out’ (iemand die op de uitkijk staat bij drugstrans-

acties op straat) vertelt dat hij met twee vrienden een eigen bezorglijn is gestart. 

 

De coffeeshops hebben hun eigen sores. In de aanloop naar de nieuwe maatregelen 

werden al klanten benaderd met 06-nummers van wietbezorgers. Deze werving 

gaat na de invoering van de maatregelen onverminderd door. Zelfs tot in de coffee-

shop, waar sommige verkopers onder valse voorwendselen proberen lid te worden 

om zodoende 06-nummers uit te kunnen wisselen met blowers. Ze weten dat de 

slagkracht van de portier, wegens bezuinigingen op het personeel, drastisch is 

afgenomen. Hij moet toezicht houden, maar ook administratieve werkzaamheden 
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verrichten, waaronder het inschrijven van leden en het controleren van persoons-

documenten. Zodoende heeft hij niet meer zo goed als voorheen in de gaten wat er 

in de directe omgeving van de coffeeshop gebeurt. We zien een bloeiende 

contactmarkt tussen dealers en gebruikers op straat. 

 

De portier komt handen en ogen te kort. Hij moet bezoekers vragen naar hun 

lidmaatschap of legitimatiebewijs en personen weigeren die niet aan de nieuwe 

regels voldoen. Bezoekers zonder pas zijn niet welkom en moeten linea recta 

weer vertrekken. Sommigen vertrekken stilzwijgend, anderen vloekend of ver-

ongelijkt. Buiten lopen de afgewezen bezoekers in de armen van dealers die wel 

willen verkopen. In de coffeeshop wordt pittig gediscussieerd over de nieuwe 

regels. Een jongen laat een kaartje met een 06-nummer zien dat hij op straat in 

zijn handen kreeg gedrukt. Even later treffen we een blowende vriendengroep op 

straat. De joint gaat vrolijk rond: wietpas of niet. (veldnotitie, 13 juli 2012) 

 

De inschrijving van nieuwe leden verloopt moeizaam. Het verplichte GBA-bewijs 

blijkt een groot struikelblok. Volgens een coffeeshopmedewerker is bijna drie maan-

den na de invoering van het Besloten clubcriterium slechts één op de acht ingeze-

tenen onder de oorspronkelijke klanten lid geworden. Een deel is uitgeweken naar 

een andere stad in het zuiden, waar handhaving van het Besloten clubcriterium al 

vroeg van de baan is. Er is personeel ontslagen en de openingstijden zijn ingekort. 

Vooral twintigplussers laten het afweten, evenals klanten met respectabele beroe-

pen die uit vrees voor verlies van anonimiteit de verplichte registratie niet vertrou-

wen. Zij wijken vooral uit naar de 06-bezorgmarkt. Niet-ingezetenen die toch blijven 

komen zijn eerder aangewezen op straatdealers, die soms het dubbele vragen van 

wat de cannabis in de coffeeshop kost. Daarentegen zeggen verschillende ingeze-

tenen dat ze, waarschijnlijk uit concurrentieoverwegingen, voor hetzelfde bedrag  

op de illegale markt juist iets meer krijgen dan in de coffeeshop. Een man die goed 

thuis is in de cannabistussenhandel constateert dat hier een gat is ontstaan doordat 

coffeeshops veel minder afnemen van hun vaste leveranciers. Een andere ingewijde 

ziet dat op tussenniveau nu vaker aan Duitsers en Nederlanders voor doorverkoop 

op de Duitse markt wordt verkocht. 

Voor de oorspronkelijke verkeersstroom van auto’s naar de coffeeshop en het ‘flits-

parkeren’ is in de eerste maanden na 1 mei 2012 weinig meer te merken. Daarvoor 

in plaats zijn straatoverlast en -handel gekomen. Groepjes jongeren die (potentiële) 

klanten aanklampen claimen plekken in steegjes, portieken en binnenplaatsen, vaak 

buiten het bereik van camera’s. Winkeliers en bewoners voelen zich geïntimideerd. 

Wie er iets over zegt, loopt de kans bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd te krij-

gen. Het gedrag van de straatgroepjes wordt als zuigend en provocerend ervaren. 

Een deel van het winkelpubliek begint plekken te mijden en bewoners worden 

‘s nachts soms opgeschrikt door scheurende autobanden, motorgeronk en ruzies. 

We zien groepjes met bravoure zitbanken langs het dealtracé annexeren. Wie uit wil 

rusten wordt weggejaagd. Terraszitters krijgen dreigende opmerkingen als de jon-

gens merken dat ze worden bespied. Het overkomt onszelf ook. 

 

Taakverdeling en hiërarchie in de straathandel 

Vóór de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium bestond een 

ruime meerderheid van de coffeeshopklandizie uit Duitsers. Ook al komen er sinds 

de nieuwe maatregelen veel minder Duitsers, zij vormen wel het merendeel van de 

vraagzijde op straat. De straathandel doet effectief aan risicospreiding. De runners 

(ook wel: wervers of loopjongens) staan als laagste in de pikorde en zijn dikwijls 

ook de jongsten. In de straathiërarchie zijn het meestal de beginnelingen. Ze maken 

veel kilometers en worden aangestuurd door oudere jongens. Ze gaan actief op 
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zoek naar klanten en hangen vaak rond bij populaire verkeersroutes en parkeer-

plaatsen, in de nabije omgeving van de coffeeshop of op de hoofdroute vanaf het 

station door het stadshart. Runners hebben lang niet altijd wiet op zak. Hun rol is 

vooral om zo snel mogelijk het vertrouwen van de koper te winnen. Zo vertelt een 

runner dat hij wel het bedrag noemt dat de koper moet betalen, maar hij eist niet 

meteen geld. Dat heeft als bijkomend voordeel is dat er later bij de transactie niet 

meer onderhandeld hoeft te worden over de prijs. De runner krijgt slechts een paar 

euro per transactie. 

De runners proberen zo snel mogelijk Duitsers aan te spreken zodra ze hun auto 

parkeren: ‘Grass kaufen?’of ‘Kiffen?’ klinkt het dan. Regelmatig reageren Duitsers 

verbaasd, want zij komen helemaal niet voor cannabis, maar om kleding te kopen. 

Wie wel interesse toont, krijgt van de runner een telefoonnummer of wordt in con-

tact gebracht met iemand in de buurt die meteen op komt draven: de ontvanger. 

Nadat de ontvanger het geld geïncasseerd heeft, tipt hij de verstrekker. Die heeft 

vaak een beperkte hoeveelheid wiet op zak. Hiermee probeert hij het risico te ver-

kleinen om door de politie betrapt te worden. Soms is er ook nog een leveraar 

actief, die de verstrekker met tussenpozen van nieuwe handelsvoorraad voorziet. 

Optima forma lopen straatdeals dus over drie schijven: runner, ontvanger en ver-

strekker. Mocht er onenigheid ontstaan over de prijs, kwaliteit of hoeveelheid dan is 

de ontvanger, met het geïncasseerde geld, alweer uit beeld. Het komt echter ook 

voor dat dezelfde persoon zowel ontvanger als verstrekker is. Dit is vooral het geval 

bij scooterdealers en wiettaxi’s die de cannabis op de afgesproken locatie afleveren 

– en met name bij lokale gebruikers, die voor transacties minder op straatlocaties 

zijn aangewezen dan softdrugtoeristen. Bovendien heerst onder lokale gebruikers 

het idee dat je op straat sneller wordt opgelicht en de kwaliteit slechter is. 

 

Scooterboys en runners 

De meest mobiele groep zijn de ‘scooterboys’, vaak op 180cc motorscooters. Zij 

fungeren vooral als runner – een term die voor verwarring kan zorgen, omdat die 

bijvoorbeeld ook wel gebruikt wordt voor dealers die op de snelweg op auto’s met 

potentiële klanten jagen. In de straathandel ondersteunen scooterboys in de functie 

van runner het voetvolk, door klanten te werven. Maar scooterboys kunnen ook 

verstrekker (of zelfs leveraar) zijn. Blijkens uitgebreide (foto)documentatie van de 

politie zijn de scooters vaak gestolen en zonder geldige nummerplaat. Scooters met 

een geldig kenteken blijken nogal eens afkomstig van verhuurbedrijven elders in het 

land. 

 

Terugdringen en verplaatsing van de straathandel 

Vanaf de start van het nieuwe beleid bindt het speciale drugsoverlastteam van de 

politie de strijd aan tegen de illegale (straat)handel. Meteen in de eerste maanden 

worden veel aanhoudingen verricht, onder zowel kopers als verkopers (zie paragraaf  

4.6) De aangehouden verkopers zijn jong (14-25 jaar) en vaak bekenden van de 

politie. Het samenspel tussen de verschillende actoren in de straathandel is verfijnd. 

Omdat de straathandel o.a. door taakverdeling aan risicospreiding doet, kost het 

veel inspanning om iemand op heterdaad te betrappen. In de woorden van een 

BOA: ‘Je kunt pas ingrijpen als je ook stront uit de hond ziet komen.’ De geldboetes 

die uitgedeeld worden schrikken lang niet elke straatdealer af. ‘Buurtjochies lopen 

rond met pakken geld. Sommigen van hen hadden daarvoor nog geen nagel om hun 

kont te krabben’, aldus een professional die veel op straat werkt. ‘Een paar honderd 

euro cash per dag is geen uitzondering.’ Deze jongens pronken met hun nieuwe 

status en stralen uit dat dealen loont. Ironisch genoeg spekken ze met hun illegale 

verdiensten ook de legale lokale economie, niet in het minst door het kopen van 

dure designkleding. Een broodjeszaak krijgt de jongens als nieuwe klanten. Dat is 
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goed voor de omzet, maar geeft ook onrust. Ze zitten meestal achterin te telefone-

ren en lopen geregeld in en uit. Een caféeigenaar ziet met verwondering hoe een 

groepje jongens bij de gokkast staat te patsen. Ze bestellen ook dure drankjes. Hij 

heeft Marokkaanse jongens nog nooit zo openlijk alcohol zien drinken. 

Dankzij de forse politie-inzet in de binnenstad wordt de straathandel langzaam uit 

het centrum (terug) naar de volkswijken gedrukt. De aanschaf van wiet kan dankzij 

de uitgedeelde 06-nummers op elke gewenste locatie plaatsvinden. Bij het winkel-

centrum in een van de woonwijken wordt veel gedeald. We zien dezelfde jongens 

die ook in het centrum wiet verkopen. Of dat daar eerder deden. Een schaduwkant 

van de strijd tegen de straathandel is dat professionals, tot wier taak het hoort om 

contact te leggen en te onderhouden met buurtjongeren, steeds meer afhoudende 

reacties krijgen. Het contact met tieners is nog steeds goed, maar door het ‘straat-

succes’ van dealende jongeren zijn de mores veranderd. Vooral een groep 16-plus-

sers uit de volkswijken is in de wiethandel gestapt. Ze versmelten met een groep 

20-plussers die al langer bekend is bij politie en justitie. En door de integrale aan-

pak scheren deze jongeren alle professionals over een kam. Waarom zou je nog 

iemand uit de sociale sector vertrouwen als die met politie en straatcoaches aan 

tafel zit? 

Weliswaar is het softdrugstoerisme fors afgenomen, maar ondanks de vele aanhou-

dingen en gebiedsverboden blijft de straathandel een punt van zorg. Ook veel lokale 

gebruikers die oud genoeg zijn voor de coffeeshop willen zich niet laten registreren 

en kopen op straat. In september 2012 laat de burgemeester in een reactie op de 

aanhoudende overlast weten, dat de groeiende straathandel alleen effectief kan 

worden teruggedrongen als het besloten karakter van coffeeshops wordt terugge-

draaid. 

 

De illegale cannabismarkt bij de laatste meting (T2) 

Wanneer we in het najaar van 2013 terugkeren voor de derde ronde, is de situatie 

weer anders. Toen de klandizie in de zomer van 2012 sterk terugliep zag de eige-

naar van de grootste coffeeshop zich genoodzaakt een flink deel van zijn personeel 

te ontslaan. November 2012 zorgde voor een ommekeer, toen de gemeente het 

verplichte GBA-uittreksel afschafte en steeds meer lokale klanten terugkeerden. 

Daarbovenop werden vanaf mei 2013, na een uitspraak van de bestuursrechter, 

weer toeristen (oogluikend) toegelaten.67 Intussen pakt de coffeeshop de overlast-

bestrijding weer voortvarend aan. Portiers letten scherp op rondhangende en ‘kle-

vende’ runners en dealers. Zagen we in het najaar van 2012 (T1) vaak runners die 

in de buurt van de coffeeshop blowers achternalopen, een jaar later (T2) zijn de rol-

len omgedraaid en jagen portiers weer op runners. Op straatniveau horen we vanuit 

de politie geluiden over een duidelijk verband tussen de verminderde straatoverlast 

en het niet meer handhaven van het Ingezetenencriterium. 

 

‘We hebben keihard gewerkt, mensen opgepakt, straatverboden uitgedeeld, 

erbovenop gezeten. Alle inspanningen ten spijt, maar de afname op straat van 

dealers en runners sinds mei 2013 is toch grotendeels het gevolg van het feit  

dat buitenlandse bezoekers weer worden toegelaten. Dealers zeggen dat het 

moeilijker is om klanten te krijgen.’ 

 

Toch is in het najaar van 2013 zeker niet alles terug bij het oude. Door wat er na de 

introductie van de wietpas gebeurde zijn de verhoudingen verstoord. Een deel van 

                                                
67 Volgens de woordvoerder van de coffeeshops is eind juli 2013 rond de 80% van de lokale klanten en ongeveer 

een derde van de toeristen weer terug in de coffeeshops. De openingstijden van de twee coffeeshops zijn ver-

anderd: eentje overdag, de andere van de namiddag tot de late avond. 
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de ondernemers in de binnenstad verwijt nog steeds de grootste coffeeshop dat de 

portiers niet ingrepen bij de bloeiende straathandel. Een vertegenwoordiger van de 

winkeliersvereniging uit zijn teleurstelling over de terugkeer van coffeeshoptoeristen 

en stelt dat de situatie alleen maar verwarrender is geworden. Nu er weer portiers 

rondlopen in de buurt is het weliswaar weer een stuk rustiger in het stadshart. Maar 

nog steeds worden toeristen en ook wel ingezetenen op straat aangesproken of ze 

wiet willen kopen. Vooral een deel van de jongere (18-plus) coffeeshopklanten is 

(vooralsnog) niet teruggekeerd. Zij hebben hun weg gevonden naar thuisdealers en 

06-bezorgdiensten. 

 

Illegale cannabismarkt in buurten 

Wat betreft de straathandel in cannabis zijn de spanningen tussen groepen er niet 

minder op geworden. Mede door de vele gebiedsverboden in de binnenstad zijn in 

de volkswijken ongewilde concentraties ontstaan. Sommigen hebben met dealen op 

straat een aardig kapitaal weten te vergaren en dat geeft hen meer aanzien. Deze 

dealers, die zich voorheen vaak bezighielden met andere vormen van criminaliteit, 

hebben een aanzuigende werking op jongeren die hier op straat rondhangen. Pro-

fessionals die in deze buurten werken zien de toch al broze relaties met straatjon-

geren verder afbrokkelen. Een doorgewinterde professional uit de handhavingssec-

tor, die veel jongeren en jongvolwassenen bij naam kent, verwoordt in het najaar 

van 2013 de breder gedeelde zorgen als volgt. 

 

‘Er is minder overlast in het centrum, maar meer in de woonwijken. Sommige van 

de jongens met een gebiedsverbod hadden al een behoorlijk strafblad en zijn zo 

vaak opgepakt dat het ze niet meer deert. Maar de jongere garde verbaast me. 

Knulletjes zijn het nog, aardig en sommigen pienter, die opeens een switch heb-

ben gemaakt. Er zit bijvoorbeeld een jongen tussen die had een baantje via een 

speciaal werkproject van de gemeente. Hij verdiende € 25 in de week.’ De man 

kijkt ons aan. We mogen zelf oordelen of die jongen in zijn positie de juiste keuze 

maakt. Maar het gevolg is wel dat het contact juist met dergelijke jongens verder 

onder druk is komen te staan. ‘Ze zien je aankomen met een baan. Hoe hoger in 

de pikorde, hoe minder ze loslaten.’ Hij heeft gemengde gevoelens over de 

straatverboden. ‘Het geeft vooral gedoe. Wat moet je doen als je jongens ergens 

ziet lopen waar ze niet mogen? Erop af? Politieassistentie vragen? Het gaat en 

staat en vliegt en komt weer terug. Want wie eenmaal van het geld geproefd 

heeft ...’ 

 

In de volksbuurten vegen rondhangende jongeren professionals op een hoop, of ze 

nu van de politie zijn of in de sociale sector werken. Jongerenwerkers worden op 

straat uitgemaakt voor ‘snitch’ en ‘bitch’. Deze professionals, die traditioneel nog 

het dichtst bij de jongerenwereld staan, zien dat de illegale cannabismarkt in de 

volkswijken in het afgelopen jaar een boost hebben gekregen – en schrijven die 

vooral toe aan de gebiedsverboden in de binnenstad. Runners, 06-dealers en straat-

dealers verplaatsen zich snel en de onderlinge samenwerking is verder verstevigd. 

Jongerenwerkers zijn niet optimistisch over deze ontwikkelingen. Eén van hen zegt 

er in het najaar van 2013 het volgende over. 

 

‘Nu vindt de handel openlijker plaats. Mensen komen langsrijden. Stoppen even 

en gaan na een kort contactmoment verder. Samenscholingen zijn verboden, 

maar die regel maakt weinig indruk. Ze zijn goed in de handel geworden. Je kunt 

je afvragen wat de gevolgen op termijn zullen zijn. Maar zeker is dat voor sommi-

gen terug naar school, een cursus afronden of deelnemen aan een van de pro-

jecten die de gemeente speciaal voor kwetsbare jongeren aanbiedt, intussen een 
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gepasseerd station is. Want wie eenmaal geroken heeft aan het snelle geld wil 

niet meer zo snel terug.’ 

 

Het zijn niet alleen professionals met kennis van de straatcultuur die wijzen op de 

financiële aantrekkingskracht van de illegale cannabismarkt. ‘Een fooi’, antwoordt 

een jonge straatdealer als we hem vragen hoeveel hij vroeger verdiende. Hij heeft 

de gemeente niet nodig. ‘Die geeft alleen maar geld uit aan straatcoaches die op 

jongeren jagen. Ze willen ons laten werken voor een habbekrats in een kansloos 

schijtproject.’ Hij haalt zijn schouders op. Heel beledigend vindt hij het. Dan ritst hij 

zijn tasje open en gunt een snelle blik. Een bundel met briefgeld. ‘Daar doe ik het 

voor’. 

 

Uitwaaiering en vermenging met harddrugshandel 

We horen van verschillende kanten ook over meer uitwaaiering van 06-bezorgdien-

sten naar omliggende dorpen. En over meer vermenging van soft- en harddrugs-

handel op straatniveau. Een neveneffect van de aanpak van de straathandel in de 

binnenstad is dat ook de zichtbare straatverkoop van harddrugs, vooral aan ver-

slaafden, in het stationsgebied flink is geslonken. Deze illegale markt heeft zich 

hoofdzakelijk verplaatst naar de volkswijken, vooral in thuispanden, maar ook op 

straat – een ontwikkeling die al gaande was ten tijde van T1 en zich op T2 heeft 

bestendigd. Ook al gaan toeristen weer naar de coffeeshop, een substantiële groep 

Duitsers zoekt nog steeds de volkswijken op om daar cannabis te kopen. Daar zitten 

ook verslaafden tussen die voorheen harddrugs in het stationsgebied kochten. Er 

worden straatdealers opgepakt die zowel heroïne als cannabis bij zich hebben. Een 

jonge cannabisgebruiker die in zijn eigen buurt op straat wiet kocht, trof daartussen 

een bolletje crack aan. Voor wie genoeg geld verdient met illegale wietverkoop lijkt 

cocaïne te lonken. Een jongerenwerker hierover: 

 

‘Je ziet aan de kleding en de scooters dat deze jongens goed hebben verdiend. 

Wij praten over talentontwikkeling. Zij over Scarface. Nieuw is dat een paar 

jongens ook met cocaïne zijn opgepakt. Tot voor kort stonden ze nog stiekem te 

dealen achter de frituur.’ 

 

Voorlopige balans 

Anderhalf jaar na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium 

blijkt dat grote veranderingen op de illegale cannabismarkt optraden. Voor canna-

bistoeristen viel met de invoering van het Ingezetenencriterium een cruciale pull-

factor weg. Een deel bleef echter komen en week uit naar de illegale markt. De 

straathandel groeide explosief. Eerst vooral in de binnenstad, waar vanuit de coffee-

shops, die hun omzet sterk terug zagen lopen, het toezicht door portiers op wat zich 

op straat afspeelde sterk verminderde. Arrestaties en gebiedsverboden vormden 

belangrijke pushfactoren en droegen er sterk toe bij dat de opbloeiende straathan-

del zich grotendeels verplaatste naar de volkswijken. Deze verplaatsing werkte weer 

als een pullfactor voor de toeristen die bleven komen. De – veelal in deze buurten 

woonachtige – dealers zorgden er via runners op straat en met het uitdelen van  

06-nummers voor dat toeristen op de illegale markt konden kopen. Handelaren 

reageerden op repressieve maatregelen door taakverdeling. De cannabisverkoop 

aan toeristen resulteerde in een illegale inkomstenbron voor een groeiend aantal 

jongeren en jongvolwassenen. Deze ontwikkeling had zijn weerslag op de straat-

cultuur in volkswijken. Sinds in het voorjaar van 2013 de verkoop aan niet-inge-

zetenen in coffeeshops weer (oogluikend) werd toegestaan, verplaatste de markt 

zich weer naar de coffeeshops, maar niet volledig. Een deel van de toeristen bleef 

kopen bij 06-dealers en straatdealers. 
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Ook de markt voor lokale cannabisgebruikers veranderde. De meeste coffeeshop-

klanten wilden geen lid worden en weken uit naar 06-bezorgers en thuisadressen. 

Sinds het afschaffen van het verplichte lidmaatschap tegen het einde van 2012 

keerde een groeiend deel terug naar de coffeeshop. Vooralsnog is dat echter niet 

gebeurd met vooral de wat jongere clientèle. 

Samengevat waren de belangrijkste ontwikkelingen op de cannabismarkt: 

 Jojo-effect bij coffeeshops: snelle daling bij lokale gebruikers en toeristen, ver-

volgens weer toename van lokale klanten en later ook van toeristen – maar niet 

volledig. 

 Snelle groei van illegale straathandel, 06-dealers en, vooral voor lokale gebrui-

kers, thuishandel. Op den duur enigszins getemperd, maar grotere illegale can-

nabismarkt dan voorheen. 

 Differentiatie en flexibilisering: risicospreiding door taakverdeling bij straathandel 

en flexibiliteit in transactielocaties. 

 Verplaatsing van de illegale cannabishandel van de binnenstad naar volkswijken. 

 Aanzuigende werking van straatcultuur: dealers pronken met hun verdiensten, 

krijgen meer status en trekken straatjongeren aan. 

 Mogelijk meer verweving tussen soft- en harddrugsverkoop. 

7.4.2 Vergelijkings-grensgemeente met veel softdrugstoerisme (B) 

Deze langs de Duitse grens gelegen gemeente heeft meerdere coffeeshops, die op 

één na gevestigd zijn in de binnenstad, te midden van (andere) horeca. 

 

De illegale cannabismarkt vóór en na 1 mei 2012 (T1) 

 

De binnenstad 

In het najaar van 2012 (T1) treffen we hier wat betreft de cannabismarkt vrijwel 

dezelfde situatie aan als in de periode vóór 1 mei 2012 (T0). Uit gesprekken met 

lokale experts en cannabisgebruikers, straatdealers, winkeliers en bewoners komt 

telkens naar voren dat de illegale cannabismarkt wel voor een deel in de binnenstad 

zit, maar vooral in andere wijken. De coffeeshopklandizie is een mix van lokale ge-

bruikers, overwegend twintigers en dertigers, wat jongere blowers uit omliggende 

kleinere gemeenten, en Duitsers. Illustratief voor waarom Duitsers naar de coffee-

shop komen, is hoe één van hen het verwoordt: ‘Er zijn bij ons in stad genoeg 

adressen, ik ken ze ook, maar daar koop je wat je krijgen kunt. Maar hier valt iets 

te kiezen.’ 

Vooruitlopend op de regeringsplannen om per 1 januari 2013 ook hier geen toeris-

ten meer toe te laten in coffeeshops, verwachten de meeste gebruikers met wie we 

hierover op straat spreken dat de coffeeshops het moeilijk zullen krijgen. Neder-

landse blowers zullen afhaken omdat ze weigeren lid te worden, maar vooral de 

coffeeshops met een grote Duitse clientèle zullen het meest te verduren krijgen. De 

invoering van de nieuwe maatregelen beneden de rivieren zorgt voor de nodige 

commotie. Coffeeshops zouden in nazomer van 2012 al minder wiettoeristen trek-

ken. Vooral berichtgeving in de Duitse media zou hier debet aan zijn. Anderen 

denken dat het niet zo’n vaart zal lopen. 

 

– Straathandel en 06-dealers 

De illegale drugshandel in de binnenstad is volgens fervente uitgaanders en andere 

insiders hoofdzakelijk het domein van 06-dealers en straatverkopers. In het week-

end verkopen zij vooral ecstasypillen. Bij het treinstation hangen vaak wel groepjes 

die blowen, maar ze verkopen geen wiet. Straatverkopers en 06-dealers met wiet 

zijn dun gezaaid in de binnenstad. Maar of dat zo blijft, daarover horen we van 
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gebruikers regelmatig twijfels. Waarom zouden de verkopers van partydrugs geen 

wiet erbij gaan doen als daar een markt voor komt? Een 06-dealer in cocaïne ziet 

zijn kansen al liggen en spreekt van een win-win situatie. ‘Ik ga groen (= wiet) 

verkopen aan blowers die weigeren lid te worden en tegelijkertijd maak ik dan 

reclame voor wit (= cocaïne).’ 

 

– Jonge cannabisgebruikers 

Minderjarige blowers die in de binnenstad rondhangen, zeggen steevast dat ze 

weinig moeite hoeven te doen om aan wiet te komen. Vooral als je optrekt met 

oudere blowers. Een 15-jarig meisje: ‘Als je in een groepje met blowers zit, vragen 

ze nooit hoe oud je bent. Dat is kinderachtig.’ De vriendengroepen die we tijdens 

ons veldwerk tegenkomen bestaan vaak uit zowel minder- als meerderjarigen, ruw-

weg van 15 tot 20 jaar. In sommige groepjes gebruikt praktisch iedereen cannabis, 

in andere worden vooral alcohol en energydrinks genuttigd. Nabij het station ver-

zamelt zich traditioneel de skate scene met soms wel zo’n 25 voornamelijk autoch-

tone jongeren. Een van de ouderen, een meisje van 21 jaar met petje, tattoos en 

korte broek komt hier al jaren. Soms gidst ze toeristen naar een van de coffeeshops 

en krijgt dan wat wiet als beloning. Minderjarige blowers hebben weinig 06-num-

mers op zak. En de wiettaxi is een onbekend fenomeen in de binnenstad. We horen 

vaker over thuisadressen waar je wiet kunt kopen. Een groepje studenten dat ligt te 

blowen in het park vertelt dat normaliter in de coffeeshop Haze kopen voor € 12 per 

gram. Maar in het najaar kopen ze bij een vrouw met wietplanten in haar tuin. Ze 

betalen daar slechts € 4 per gram. 

Bijna geen enkele jonge blower die we spreken heeft er moeite mee dat de coffee-

shops op leeftijd controleren. ‘Er komen toch alleen maar ouwe lullen’, aldus een 

minderjarige gebruiker. Zijn vrienden knikken lachend. 

 

– Zelftelers 

Tijdens ons veldwerk in de binnenstad valt op hoe openhartig en gepassioneerd 

sommigen vertellen over het telen van wiet. We krijgen foto’s voorgeschoteld van 

wietplanten in kleine privékastjes, ergens in een tuin of op een zonovergoten balkon 

op twee hoog achter. Een jongen bestiert met een paar wietfanaten een tuintje met 

tien planten. Daarvan moeten er volgens hem honderden van zijn in deze stad en 

omgeving. Ze experimenteren nu met vroegbloeiers en laatbloeiers. Per toerbeurt 

verzorgen ze de planten en in het weekend treffen ze elkaar in de tuin. De gesprek-

ken gaan over grondsoorten, groeimiddelen en wanneer je het best kunt oogsten ter 

voorkoming van top-rot. Met deze kennis doen ze het jaar daarop weer hun voor-

deel. ‘De plant is mooi om te zien maar uiteindelijk wil je toch dikke toppen!’ 

Anderen zoeken hun heil in de thuisteelt. Zoals een lange, ietwat slungelige jongen 

(19 jaar) die we half onderuitgezakt tegen de muur tegenkomen. Hij wordt geflan-

keerd door twee scootermeisjes en steekt ongegeneerd een joint op. Voor zichzelf, 

want de meisjes doen er niet aan. ‘Blowers hebben hun eigen kanaaltjes’, en hij 

toont een paar wietfoto’s op zijn I-Phone. ‘Dit is de toekomst’, zegt hij enthousiast. 

‘Grow your own wiet’. Hij piekert er niet over om lid te worden en pleit voor een 

boycot. Vervelend voor de coffeeshops, maar medelijden heeft hij niet. En dan 

furieus. ‘Waarom gaan alcoholdrinkers vrijuit en moeten blowers zich dubbel legiti-

meren?!’ Je reinste discriminatie vindt hij. De meisjes moeten giechelen over zoveel 

stoere praat. Verderop ontmoeten we twee vrienden die zich minder sappel maken 

over de aanstaande wietpas. ‘Met een eigen kweekunit spaar je geld uit en het is 

een mooie hobby.’ Een bevriende kweker heeft hen aangestoken met het ‘kweek-

virus’. Ze zijn er zo van in de ban dat ze internetfora volgen, waarop veel informatie 

wordt uitgewisseld over kweken. Vooral ziektes, ongedierte en bladproblemen heb-

ben momenteel hun aandacht. De lampen, stekjes et cetera zijn al geregeld, even-
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als een plek waar ze hun eerste proefveldje gaan optuigen. De jongens kunnen er 

wel om lachen nu ze van een nood een deugd gaan maken. 

 

Straatcultuur en illegale cannabismarkt in de wijk 

Elke nieuwe ronde veldonderzoek gaan we ook naar andere delen van de stad, 

vooral naar een wijk die bestaat uit verschillende buurtjes, deels met laagbouw uit 

het begin van de vorige eeuw, maar meer nog met arbeiderswoningen en lage flats 

uit de jaren vijftig en zestig. Er zijn veel plantsoenen. In sommige buurtjes wonen 

overwegend autochtone Nederlanders, in andere een multi-etnische mix. We 

spreken met bewoners, buurtjeugd, cannabisgebruikers en dealers. Veel jongeren 

komen hier al op jonge leeftijd in aanraking met cannabis. Ze zien oudere blowers 

op de pleintjes waar zij ook komen en weten daarom al vroeg wie de verkopers zijn. 

Het bemachtigen van wiet is betrekkelijk eenvoudig. Toch zijn minderjarige jongens, 

anders dan in de binnenstad, hier weinig spraakzaam als we toespelingen maken op 

blowen. Ze geven toe dat ze dat wel eens doen, maar niet hoe ze eraan komen. 

 

– Thuisdealers, straathandelaren en bezorgdiensten 

Soms trekken we een poosje op met een straathoekwerker die elk pleintje, bankje 

en hangplek kent. Als een detective speurt hij naar filters, wietzakjes, peulen en 

pipa’s. Deze sporen leiden hem soms naar nieuwe hanglekken. Sommige liggen echt 

verscholen in het park. 

 

Op een plein zitten twee jongens op de rugleuning van een bankje te kletsen. Als 

de straathoekwerker ze herkent wordt er gezwaaid. Even verderop staat de wiet-

taxi. Hij kijkt er niet meer van op. Wie in de wijk geboren en getogen is, weet 

vroeg of laat bij wie je moet zijn voor je wiet of andere drugs. Er zijn jongens die 

alleen coke doen, anderen hebben vooral partydrugs. Maar deze jongens op het 

bankje verkopen alleen wiet. Ook aan minderjarigen. Ze laten weinig los over hun 

handel maar de buurt weet dat ze het niet zo nauw nemen met de leeftijdsgrens. 

(veldnotitie april 2012) 

 

Ingewijden schatten dat alleen al deze wijk een tiental thuisdealers heeft, plus een 

handvol wiettaxi’s. Straathandelaren zijn vaak tot laat in de avond actief. We spre-

ken een met gouden kettingen behangen buurtdealer. Samen met enkele kompa- 

nen verkoopt hij wiet – op straat en bij mensen thuis – en zelf doet hij er nog wat 

cocaïne naast. Ze hebben ook een paar wietplantages. Zo blijft de aanvoer gegaran-

deerd en ontlopen ze de tussenhandel. Ze verkopen vooral K2, voor € 6-7 per gram. 

Duitsers betalen iets meer. Hun eigen afzetmarkt ligt vooral in de woonwijken en 

minder in het centrum. Ze weten dat veel jongeren de coffeeshop te duur vinden. 

De buurtdealer heeft geen reden tot klagen en zegt goed van de wietverkoop te 

kunnen leven. Hij is er trots op dat hij nog geen politiecontacten heeft. 

 

– Duitse wiettoeristen en hennepkwekerijen 

Sommige buurten kennen een hecht gemeenschapsleven. Vooral in de zomer ver-

plaatst het leven zich naar de straat, de veldjes en de tuintjes. Als buitenstaander 

kom je niet zomaar aan de praat met buurtbewoners. In het kielzog van de straat-

hoekwerker lukt het stukken beter. Bovendien weet en ziet hij veel van wat je als 

buitenstaander niet zo gauw ontdekt. Zijn benadering is low profile. Op de fiets, 

maar liever nog lopend. ‘Agenten komen namelijk altijd met de auto de buurt bin-

nen.’ Hoe trager zijn tempo, hoe meer en intenser zijn contacten zijn met buurt-

jongeren en bewoners. Hij kent veel jongeren, weet uit welke gezinnen ze komen  

en onder andere door jongeren aan vakantiebaantjes te helpen, heeft hij bij hen en 

hun families veel goodwill.  
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Rondom het grasveld liggen rijtjeshuizen met voortuintjes. Op deze mooie avond 

zitten veel families buiten. Klapstoelen, tafeltjes en flesjes bier en wijn bij de 

hand. Het is hier echt een buurt in een buurt. ‘Daar, met die rolluiken naar 

beneden, zat vroeger een buurtcoffeeshop en aan de linkerkant verder in de 

straat hebben ze een plantage opgerold. En daar ook nog eentje.’ (veldnotitie, 

augustus 2012) 

 

De straathoekwerker kent de gevoeligheden bij verschillende groepen in de buurt. 

Hij is ook wel een bedreigd met een wapen en sommigen blijven volhouden dat hij 

een politieverklikker is. Soms kun je beter zwijgen. ‘Een verkeerde vraag wordt niet 

op prijs gesteld.’ Toch zijn er – met én zonder deze professional – genoeg buurt-

bewoners die hun licht laten schijnen over de verwevenheid van de buurt met de 

cannabishandel. Een paar jaar geleden reden Duitse auto’s nog diep de wijk in voor 

wiet. Volgens kenners was dat toen vooral te wijten aan de sluiting van een handvol 

coffeeshops buiten het centrum. Maar tegenwoordig laten Duitse kopers zich hier 

weinig meer zien. 

Buurtbewoners die weten van de hoed en de rand schatten dat alleen al hun wijk 

enkele tientallen hennepkwekerijen heeft. Daarin zijn zowel autochtone Nederlan-

ders als allochtonen van uiteenlopende origine actief. Herhaaldelijk wordt de ver-

wevenheid van de illegale cannabismarkt toegeschreven aan de hoge werkloosheid. 

Een ideaal klimaat voor kwekers om mensen te vinden die een kamer of etage voor 

een financiële vergoeding beschikbaar willen stellen. Ondanks dat de politie met 

vaste regelmaat kwekerijen oprolt, blijven er volgens lokale insiders ook veel buiten 

schot. Een deel van de oogst gaat direct naar Duitsland. 

 

We spreken een man die al eens voor een enkele duizenden hennepstekken ver-

oordeeld werd en nog steeds goed op de hoogte is van illegale kwekerijen. Ge-

routineerd somt hij de kiloprijzen op. Voor Haze wordt rond de € 5.500 per kilo 

betaald en K2 ligt net onder de € 5.000. White Widow kost € 4.500 en Northern 

Light € 4.000. Een andere insider kent smokkelaars tussen de 10 en 20 kilo in 

Duitsland afleveren, waar voor de wiet bij inkoop ongeveer het dubbele betaald 

wordt, rond € 10.000 per kilo. De prijs per gram ligt ongeveer op € 20. 

(veldnotitie, september 2012) 

 

De illegale cannabismarkt bij de laatste meting (T2) 

Gevraagd naar de verwachte gevolgen van de voorgenomen invoering van het 

Besloten club- en het Ingezetenencriterium op T1 is de overheersende verwachting 

dat Duitsers zullen blijven komen en dat veel ingezetenen geen lid zullen worden 

van een coffeeshop. Met als gevolg een uitdijende illegale cannabismarkt en meer, 

nieuwe verkopers. Van verschillende kenners van de illegale cannabismarkt horen 

we dat de leeftijdsverhoging van 16 naar 18 jaar (in 1996) al eerder tot meer dyna-

miek heeft geleid in volksbuurten, in dit geval de groei van een illegale cannabis-

markt voor jonge gebruikers. 

Wanneer we in het najaar van 2013 terugkeren is de situatie niet wezenlijk veran-

derd. Ten tijde van T1 waren er al geruchten dat de stad niet zou willen meewerken 

aan de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium. In november 

2012 gaf de burgemeester officieel te kennen dat hij de toegang tot de plaatselijke 

coffeeshops niet wil beperken tot ingezetenen. De Duitse softdrugstoeristen blijven 

welkom. 

 

Voorlopige balans 

Het beeld dat uit het veldonderzoek op T0 en T1 naar voren komt, geldt op T2 nog 

steeds, namelijk dat van een gedifferentieerde cannabismarkt. Enerzijds zijn er de 
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coffeeshops, met lokale klanten, gebruikers uit omliggende dorpen en veel Duitse 

toeristen. Deze markt speelt zich grotendeels af in het centrum van de stad. Ander-

zijds is er een gevarieerde illegale cannabismarkt. 

 In het centrum zijn het vooral wat jongere blowers die – voor zover ze niet zelf 

hun cannabis in coffeeshops (laten) kopen – zelf telen of hun wiet krijgen of 

kopen van kleine telers. 

 Buiten het centrum, vooral in bepaalde volksbuurten, is er een bloeiende illegale 

cannabismarkt, hoofdzakelijk voor lokale gebruikers. 

 Er zijn straatdealers, thuisdealers en 06-bezorgers. Hun handelswaar komt voor-

namelijk van hennepkwekerijen. 

 Softdrugstoeristen worden buiten het centrum nauwelijks aangetroffen. 

7.4.3 Experimentele niet-grensgemeente (C) 

Deze gemeente ligt niet zo ver van de grens met België en heeft meerdere (kleine) 

coffeeshops. Traditioneel komen hier ook softdrugstoeristen uit België en Frankrijk, 

maar beduidend minder dan in steden met een directere trein- of snelwegverbinding 

vanuit het buurland (zoals de grensgemeenten A en B). 

 

De illegale cannabismarkt vóór 1 mei 2012 (T0) 

De illegale verkoop van harddrugs manifesteert zich hoofdzakelijk in de stadskern 

en in bepaalde wijken. Straatdealers verkopen voornamelijk gekookte coke en 

heroïne aan verslaafden. Drugstaxi’s en 06-dealers bezorgen vooral bij gebruikers 

van snuifcocaïne (thuis en in horecagelegenheden). Een rondvraag in het lokale 

nachtleven leidt al snel tot verhalen over thuisdealers die ecstasy, amfetamine en 

GHB verkopen. 

Volgens de lokale experts is het aandeel thuisdealers dat cannabis verkoopt klein, 

evenals dat van straatdealers en 06-dealers. Dit omdat het volgens hen onaantrek-

kelijk is om op straatniveau met coffeeshops te concurreren. Voor zover op de 

illegale cannabismarkt direct aan gebruikers wordt verkocht, vermoeden lokale 

experts dat dit merendeels via thuiskwekers en thuisdealers geschiedt. Er zijn ook 

drugsrunners en 06-dealers (voornamelijk in harddrugs) die grotere hoeveelheden 

cannabis verkopen. Ook enkele onder-de-toonbank dealers zitten in deze markt. 

 

‘In dit segment proberen dealers vooral Belgen en Fransen af te vangen die 

grotere hoeveelheden wiet willen kopen. Het contact met een potentiële koper 

wordt eerst op straat gelegd. De koper wordt volgens het ‘makelaarsprincipe’ 

meegenomen naar een pand waar de deal kan worden beklonken en betaald. De 

voorraad ligt meestal op een andere plek.’ (april 2012) 

 

Toeristen 

De laatste maanden komen meer Fransen en Belgen naar de coffeeshops in deze 

stad dan voorheen, naar verluidt als gevolg van de sluiting van coffeeshops elders in 

de regio. Dit gebeurt vooral in het weekend. Het overgrote deel van de Franse en 

Belgische softdrugstoeristen komt met de auto. Coffeeshops met een naburige 

parkeerplaats zijn het populairst. Van de illegale cannabismarkt is in het stadshart 

weinig te merken. Op het geografische snijvlak van de binnenstad en omringende 

volkswijken lopen enkele toegangswegen waar runners en straatdealers voorbij-

gangers trachten af te vangen, die mogelijk cannabis willen kopen. 

 

Tijdens het veldwerk krijgen we meermaals heimelijke signalen van wachtende en 

langsfietsende jongens. Lokale gebruikers kennen ze ook. ‘Het zijn net vliegen’, 

zegt een van hen. ‘Jonkies, onderaan de criminele ladder, die met deze klusjes 
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beginnen.’ Hij kent de meesten, maar koopt zijn wiet toch liever in zijn vaste 

coffeeshop. Zo denken meer lokale blowers erover. De straatverkopers hebben 

het vooral gemunt op groepjes Franse en Belgische softdrugstoeristen. Parkeer-

plaatsen zijn hun favoriete werfgebied. Wie hier langer rondhangt, ruikt vanzelf 

de wietwalm vanuit de geparkeerde auto’s. Toch vangen ze vaak bot en benen de 

toeristen liever rechtstreeks naar de coffeeshop. (veldnotitie, april 2012) 

 

Jonge parkscene en thuiskwekers 

Het stadspark is een hot spot voor de lokale cannabisscene waar jong en oud 

samenkomt: blowers, alcoholisten en harddrugsgebruikers. Allemaal in hun eigen 

subgroep. In het weekend zwelt vooral de jongerenscene aan. Menig blower koopt 

zijn cannabis in de coffeeshop, maar er is ook een aanzienlijke groep die het van 

andere gebruikers koopt of krijgt. Sommigen kweken zelf, krijgen wiet van vrienden 

of blowen met anderen mee. Af en toe gaat iemand na een inzamelingsactie iets 

‘regelen’ voor minderjarige blowers. Het park is een favoriete hang out voor 15-17-

jarigen, van wie een fors deel blowt. Een op de drie is vrouw. Sommige groepen zijn 

beweeglijk. Ze spreken vaak af in het park, hangen daar een poos rond en trekken 

dan de stad in. Veel van deze jongeren wonen in omliggende dorpen. De statische 

groepen blijven langer op hun honk. Mensen komen en gaan, maar er blijft altijd 

een kern over van 5-10 personen. De minderjarigen zitten er niet zo mee dat ze 

vanwege hun leeftijd niet in de coffeeshop mogen komen. Ze hebben immers ook 

connecties buiten het reguliere circuit. In elk groepje circuleren 06-nummers en 

namen van personen in het cannabismilieu. 

Toch beschikken de meeste blowers die we hier en elders in de stad op straat spre-

ken niet over nummers van 06-bezorgers van cannabis en kennen ze ook geen 

thuisdealers die het verkopen. Er zijn meer (directe of indirecte) contacten met 

‘hobbyisten’ die thuis onder lampen of in de tuin wiet kweken. Zo vertelt een thuis-

kweker dat hij elk kwartaal tussen de 300 en 500 gram oogst. Hij verkoopt ook aan 

vrienden, voor € 5 per gram. In de coffeeshop zouden ze het dubbele moeten be-

talen. Veel wiet uit dit circuit vindt zijn weg naar blowers die niet in de coffeeshop 

(mogen) komen. Wie minderjarig is, zit vaak in hetzelfde schuitje. Daarom wordt er 

veel gedeeld. De een regelt een paar wiettoppen, de ander komt met chips, snoep, 

sapjes, tabak en lange vloei. 

 

Illegale cannabismarkt in volkswijken 

Volgens lokale experts is de illegale cannabismarkt in het stadshart beperkt, maar 

groter in bepaalde volkswijken, vooral ook omdat hier een markt voor minderjarige 

blowers is. Hier treffen we niet alleen straathandel aan, maar ook ‘huiscoffeeshops’. 

In het voorjaar van 2012 trekken we naar een van die wijken, een typische naoor-

logse wijk met lage flats en veel groen. De bevolking is multi-etnisch en er is weinig 

sociale cohesie; volgens verschillende bewoners die we spreken, woont iedereen 

hier op een eigen eiland. Er zijn meerdere groepen actief in de cannabishandel. Ook 

zijn er een paar thuisadressen en hennepkwekerijen. Buurtdealers schakelen ook 

buurtjongeren in bij de cannabisverkoop. Illustratief wat een van de jonge gebrui-

kers hierover ontboezemt. 

 

Karel (15 jaar) is hiphopper en geboren en getogen in deze wijk.68 Op z’n 14e 

begon hij met blowen. Verhalen van vrienden hadden hem nieuwsgierig gemaakt, 

maar hij zat ook niet lekker in zijn vel vanwege problemen thuis. Zijn eerste joint 

was in de zomervakantie. Hij voelde zich anders, relaxed. Na een poos ging hij 

meer blowen. Vooral op momenten dat hij even niets aan zijn hoofd wilde. Een 

                                                
68  De namen in dit hoofdstuk zijn gefingeerd. 
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soort vakantiegevoel. In het begin ging hij met vrienden naar het centrum om 

daar iets via volwassenen te ‘regelen’. Daar zijn ze snel mee gestopt. ‘Als je een 

‘plakker’ hebt moet je soms urenlang wachten tot hij weer naar buiten komt.’ In 

de buurt zijn ook een paar huisadressen. Maar daar zijn ze strenger op leeftijd. 

Karel werd de laatste keer geweigerd omdat hij te jong was. Toen de buurtdealer 

doorkreeg dat Karel veel andere blowers kende, deed hij een aanbod. Karel kon 

acht zakjes van 1,3 gram per stuk krijgen, die hij voor € 10 mocht verkopen. Van 

vijf zakjes wilde de dealer het geld (€ 50) terug. Met de andere drie mocht hij 

doen wat hij wilde: oproken of verkopen. Een lucratief aanbod vond Karel. Hij 

ging erop in en vroeg een vriend om te assisteren. Maar niet voor lang, na twee 

maanden zijn ze weer gestopt omdat Karels’ vriend meer ging gebruiken en 

minder verkopen. (veldnotitie, april 2012) 

 

Mogelijke gevolgen van de invoering van de B&I criteria 

In de weken voor de invoering van de nieuwe maatregelen bespeuren lokale experts 

in de binnenstad meer activiteit van runners op straat en van wiettaxi’s. Vooral in de 

directe omgeving van coffeeshops zien bewoners en ondernemers dat er fluks kaart-

jes worden uitgedeeld, ook aan toeristen, en 06-nummers worden uitgewisseld. 

Toch verwachten de experts een forse daling van het aantal Belgische en Franse 

softdrugtoeristen; slechts een kleine groep toeristen zal blijven komen en proberen 

wiet te kopen. Veel lokale gebruikers zullen geen lid willen worden van een coffee-

shop. En coffeeshopklanten uit omliggende gemeenten zullen voor een dichte deur 

komen te staan. Vooral in de buurt van coffeeshops zal de straathandel toenemen 

en ook zullen er meer illegale verkoopplekken komen in armere woonwijken, zo luidt 

de verwachting. Gevreesd wordt dat runners klanten (merendeels toeristen) naar 

zulke wijken zullen leiden. 

 

De illegale cannabismarkt na 1 mei 2012 (T1) 

In de maanden na de invoering van de B&I criteria laat de cannabismarkt duidelijk 

zichtbare veranderingen zien. Coffeeshops spreken van een omzetverlies van wel 

80% tot 90%. Niet alleen mogen toeristen de coffeeshop niet meer in. Ook hebben 

veel ingezetenen zich niet ingeschreven als lid. Portiers zien de straathandel bloeien, 

maar door de teruglopende coffeeshopomzet reageren ze gelaten. 

 

Een geëmotioneerde eigenaar laat ons binnen in zijn nagenoeg lege coffeeshop, 

die op dit tijdstip normaal vol zit. We tellen vijf klanten. Hij voelt zich in de steek 

gelaten door de politiek en zijn trouwe klanten die zich weigeren te laten regis-

treren. De nieuwe nummers van 06-bezorgers verspreiden zich als een lopend 

vuurtje onder zijn ex-klanten. Anderen zoeken hun heil in de volkswijken waar ze 

onder andere terecht kunnen in ‘huiskamers’. In een andere coffeeshop ontzegt 

een portier ons de toegang. We zijn geen lid en hebben ook geen uittreksel uit 

het bevolkingsregister. We praten op de stoep verder. Ook hier is de stemming 

gelaten. Op de hoek, vijftig meter verderop, wachten twee jonge straatdealers op 

actie. Bewoners klagen dat de coffeeshop het toezicht op straat verzaakt. De por-

tier haalt zijn schouders op. Waarom zou hij daar nog energie in steken nu ze een 

besloten club zijn? Hij onderneemt alleen iets als de leden worden lastiggevallen. 

Op de parkeerplaats tegenover een andere coffeeshop aan de rand van het cen-

trum, zien we een paar dealers naar een Franse auto met geopende raampjes 

lopen. Ze maken een praatje, geven wat over en lopen verder. En dat in 15 

seconden. De auto rijdt weg. De coffeeshopeigenaar zegt dat er continu straat-

verkopers op de parkeerplaats rondhangen. Hoe later het wordt, hoe meer dea-

lers en auto’s in de buurt. Ook bij hem is het stil met twee blowers. De eigenaar 

van een naburig bruin café baalt van de straathandel. Zodra de dealers te dichtbij 
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komen rent hij naar buiten en duiken ze weg in steegjes, straatjes en portieken. 

De dealers opereren net op de grens waar geen camera’s meer hangen. Als het te 

gortig wordt, kan hij met een speciaal nummer de politie bellen. (veldnotitie, juni 

2012) 

 

De veranderingen op de illegale cannabismarkt zijn de eerste periode na 1 mei 2012 

vooral in de binnenstad merkbaar, rondom coffeeshops en op nabijgelegen parkeer-

plaatsen, waar runners en straatdealers hun slag proberen te slaan. Tijdens een 

observatieronde in juli 2012 zien we binnen een uur een stuk of twaalf jongens in 

wisselend gezelschap, binnen een straal van 100 meter te voet of met de fiets op 

hetzelfde tracé continu hun rondjes maken. Ze wachten, hangen, telefoneren, lopen, 

zitten, knikken en kijken naar potentiele klanten. Eentje maakt zelfs reclame met 

een folder van de coffeeshop. Nu de toeristen daar worden geweigerd, werpt hij zich 

op als straatverkoper. 

 

Meer schakels en samenwerking op straatniveau 

In de eerste maanden na 1 mei 2012 trekt een snel groeiend aantal jongens en 

jongemannen vanuit de buitenwijken naar de binnenstad voor business. Vaste ge-

zichten, maar ook nieuwe. Een stadsmarinier ziet jonge knullen razendsnel opklim-

men in de illegale cannabishandel. ‘Nooit een baan gehad en nu opeens een snelle 

auto.’ Niet alleen neemt het aantal runners, straatdealers en 06-dealers rap toe, ook 

de onderlinge samenwerking wordt intensiever. Iemand van de politie zegt hierover: 

‘We houden verdachte jongens en jongemannen aan zonder een kruimel op zak. 

Maar wel met drie telefoons. De handel gaat over twee, soms drie schakels voordat 

er pas drugs in het spel komen.’ Taken en rollen worden verdeeld, maar kunnen ook 

snel wisselen: een runner kan veranderen in een 06-dealer of straatdealer. De 

flexibele rolverdeling wordt vergemakkelijkt doordat er in groepjes wordt gewerkt 

waarvan de leden elkaar al van jongs af aan vanuit hun woonwijk kennen. 

 

Getooid in hun oversized glimmende trainingsjasjes en een modieus tasje om hun 

schouders, banjeren twee jonge dealers door de nauwe straatjes in het centrum. 

Ze zijn onderweg naar iemand om kleinere porties te maken voor de straat. 

Lokale blowers kopen minder dan Belgen en Fransen. De jongen met de minste 

haast laat zijn vinger glijden over een bundel met geldbriefjes van € 50, € 20 en 

€ 10. ‘Geld geeft mij rust’, zegt hij met een tevreden blik. ‘En genoeg om de huur 

te betalen.’ ‘En vergeet de vrouwtjes niet’, zegt de ander snaaks. ‘Het eerste dat 

mijn vriendin doet, als ze me ziet, is in mijn portemonnee kijken.’ De jongens 

hebben hun vriendinnen beloofd dat ze morgen gaan shoppen in Antwerpen. Een 

paar andere vrienden draaien dan hun weekendrooster. (veldnotitie, juli 2012) 

 

Vermenging van soft- en harddrugshandel 

Sommige 06-dealers die snuifcoke verkopen aan lokale gebruikers zijn er wiet bij 

gaan verhandelen. Hun klanten hadden hun 06-nummer immers al. Maar voor de 

rest zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat de hard- en softdrugsmarkten meer 

naar elkaar zijn toegegroeid. De lokale experts zien vooral een nieuwe parallel-

markt, los van de straatmarkt van harddrugs. 

 

Verplaatsing vanuit de binnenstad 

Na stevig ingrijpen van de politie neemt de straathandel in de binnenstad tegen het 

einde van de zomer van 2012 weer af. De toeristenstroom is hier aanzienlijk geslon-

ken. In een pizzeria, pal tegenover een coffeeshop, is het rustig en dat is wel eens 

anders geweest. ‘Ik turfde daar normaal gesproken op zaterdag 60-70 bezoekers 

per uur. Nu is er niemand meer’, aldus de eigenaar. Maar een deel van de Belgen en 
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Fransen blijft komen, nu aan de randen van het centrum. Precies de plekken waar 

de runners hen afvangen. Er rijden auto’s rond, met elkaar afwisselende chauffeurs. 

Een cafébaas die er goed zicht op heeft: ‘Het is auto in, auto uit, rondje rijden, 

zaken doen en dan weer langs komen rijden met een andere chauffeur.’ 

 

We treffen drie Fransen. Vroeger parkeerden ze hun auto pal voor de coffeeshop. 

Ze zijn nu voor de zekerheid met de trein gekomen omdat een Frans 

nummerbord mogelijk argwaan wekt bij de politie. Ze zijn zenuwachtig omdat het 

hun eerste keer na het verbod is. Ze wachten op een oude coffeeshopklant die 

hen wilt helpen. Met € 200 op zak hopen ze weer een tijdje vooruit te kunnen. 

(veldnotitie, juli 2012) 

 

De politie blijft alert, maar heeft de handen vol aan de aanpak van de illegale 

straathandel in het centrum. Deze verplaatst zich gaandeweg ook deels naar 

omliggende wijken. Daar wordt nu meer op thuisadressen cannabis verkocht, zo 

vernemen we onder andere van lokale voormalige coffeeshopklanten die geen lid 

zijn geworden. Zij vertellen ook dat in sommige woonwijken meer dynamiek is 

ontstaan nu buurtdealers daar hun markt hebben vergroot. 

 

Flatdealers 

Nicolas (26 jaar) is student en woont in een hoogbouwflat. In zijn huiskamer veel 

kamerplanten en twee wietplanten op het balkon. In een gesprek met een jongen 

in zijn buurt over de komst van de wietpas was er een klik en prompt kreeg hij 

het nummer van de ‘flatdealer’. Nicolas koopt sindsdien via hem en hij heeft er 

nog geen moment spijt van gehad. De kwaliteit is minstens zo goed als in de 

coffeeshop, evenals de prijs (€ 10 per gram). Hij kent intussen vijf bezorgers,  

die elkaar bij toerbeurt afwisselen. Ze opereren vooral in de buurt en om zo min 

mogelijk op te vallen houden het ‘low profile’. De meesten werken of gaan nog 

naar school. Nicolas weet dat er in elke flat minstens eentje in de wiethandel zit. 

Met de verkopers erbij komt hij opgeteld al snel op enkele tientallen. Hij mist de 

coffeeshop niet meer. ‘Te ver weg en dan die bureaucratische rompslomp van de 

wietpas.’ De klantenervaring met een 06-bezorger, die gewoon komt als je hem 

belt, vindt hij een uitkomst. ‘En hij valt je ook niet lastig met vragen naar je 

legitimatiebewijs.’ (veldnotitie, september 2012) 

 

Buurtdealers zeggen dat sinds de komst van de wietpas het geld niet meer zo auto-

matisch naar de coffeeshops vloeit. De een zet nu met zijn kompanen een halve kilo 

in twee weken weg. De ander verkocht 100 wietpakjes per week, maar nu zo’n 150. 

Ze hebben de wind mee nu ook de inkoopprijs is gedaald. Uit die bronnen horen ze 

over een wietoverschot. 

 

In een amusementshal ontmoeten we een jonge dealer. Ook hij ‘flowt’. Samen 

met vrienden uit de buurt (Marokkanen, Antillianen en Nederlanders) hebben ze 

de koppen bij elkaar gestoken. Ze verkochten al aan leeftijdsgenoten (15-20-

jarigen), maar sinds de wietpas loopt het storm. ‘We rijzen omhoog. Onze omzet 

is gestegen naar een halve kilo per week. Die wiet moet toch ergens heen als 

niemand meer naar de shop gaat!’ (veldnotitie, september 2012) 

 

Concurrerende prijzen 

Blowers kiezen vaak voor White Widow, Amnesia (Haze) en NLX (Northern Light 

eXtra). Sommigen die we spreken wapperen met hun wietzakjes van de 06-dealer. 

We proeven enig leedvermaak. Dat de coffeeshops nu onder vuur liggen is mis-

schien balen, maar ze hebben hun vette jaren gehad. Dat veel toeristen wegblij- 
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ven en lokale blowers het vertikken om lid te worden, dat had de regering kunnen 

weten, zo is de teneur. De straatprijzen verschillen, maar liggen doorgaans lager 

dan in de coffeeshop. Verkopers met connecties in de kwekerswereld zien hun kans 

schoon. Zij kunnen concurreren met de coffeeshops omdat ze geen extra kosten 

(zoals huur, personeel en omzetbelasting) hoeven te maken. 

 

Een 06-dealer die zich trots als ‘new kif on te block’ afficheert, legt uit hoe de 

handel in elkaar steekt. Hij betaalt voor 100 gram White Widow inkoop € 500 en 

verkoopt het op de illegale markt door voor €7,50 per gram. Goedkoper en net  

zo goed als in de coffeeshop. En hij pakt € 250 winst. Hij steekt tegenover zijn 

klanten niet onder stoelen of banken dat ze jarenlang te veel hebben betaald. 

Blowers mogen zijn 06-nummer gerust aan anderen geven. ‘Want welke blower 

wil nou dief van zijn eigen portemonnee zijn? Het leven is al duur genoeg en 

dankzij mij besparen ze tientjes per maand.’ (veldnotitie, september 2012) 

 

Een 06-nummer bemachtigen is niet zo moeilijk als je andere blowers kent. Zo zegt 

een jongen (18 jaar) met een zwaar afzakkende broek en een piercing door de kin 

dat hij 06-dealers gewoon in de buurt tegenkomt: ‘Ze komen langs en vragen of je 

wel eens blowt.’ Een enkele keer is het een toerist die vraagt of hij wat voor hen wil 

kopen. Dan moet hij uitleggen dat hij er zelf ook de coffeeshop niet in mag, omdat 

hij geen lid is. Gehaaide dealers die hun markt uit willen breiden, vragen soms ook 

aan hun blowende klanten of ze wat bij willen verdienen. Zij krijgen dan een 

percentage van de opbrengst en de dealer blijft zelf buiten schot. 

 

Ontwikkelingen in omliggende dorpen 

Omdat we ook regelmatig berichten krijgen over groeiende illegale cannabisverkoop 

in naburige dorpen, zoeken we tijdens het veldwerk contact met dorpsjongeren die 

voor 1 mei 2012 in de stad naar de coffeeshop gingen. 

 

We spreken een paar blowers (18-21 jaar) die deel uit maken van een grotere 

groep van zo’n 25 jongens uit naburige dorpen. Ze stonden niet te juichen toen 

de wietpas werd ingevoerd. Niemand is (nog) lid van de coffeeshop. Vooral de 

registratieplicht is een groot obstakel. Wat weten ze van je als je gaat solliciteren 

of een uitkering aan moet vragen? En dan die dorpsambtenaar waar je een uit-

treksel moet halen. Die vertelt het vast verder! De jongens gaat nog wel naar de 

stad, maar niet meer voor wiet. Dat kunnen ze nu ook gemakkelijk in hun dorp 

kopen. Daar kennen ze een paar jongens die, behalve cocaïne, amfetamine en 

ecstasy, er nu ook wiet bij doen. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om wiet 

te kopen in het dorp. Over de kwaliteit en de prijs (€ 10 per gram en € 5 voor de 

helft) klaagt niemand. (veldnotitie, september 2012) 

 

De illegale cannabismarkt bij de laatste meting (T2) 

In het najaar van 2013 zien we bevestigd wat we een jaar eerder al waarnamen:  

de stroom softdrugstoeristen in de binnenstad is sterk uitgedund. Zij mogen nu al 

anderhalf jaar niet meer in de coffeeshops. Waar in de zomer van 2012 nog veel 

toeristen op straat wiet kochten, gebeurt dit nu nauwelijks meer. ‘Je ziet van af-

stand dat de kruimeldealers bijna geen brood meer verdienen aan die paar toeristen 

die er nog over zijn’, aldus de barvrouw van een bruin café, in de omgeving waar-

van indertijd fors gedeald werd. Aan de randen van het centrum bestaat wel nog 

steeds een kleine straatmarkt voor harddrugs, die hier van oudsher al zat. 

De coffeeshops zijn over hun diepste punt heen. Aan het Ingezetenencriterium 

wordt niet getornd en voor niet-ingezetenen blijven coffeeshops verboden terrein. 

Maar nadat de gemeente in november 2012 het Besloten clubcriterium heeft ver-
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soepeld, komen gaandeweg steeds meer lokale gebruikers weer in de coffeeshop. 

Ze moeten zich wel legitimeren, maar een GBA-uittreksel is niet meer nodig. Toch 

zijn (nog) lang niet alle voormalige coffeeshopklanten teruggekeerd. Dit geldt vooral 

voor de 18-plussers, tot ongeveer 24 jaar. Ook de vaste jonge bezoekers uit omlig-

gende dorpen zijn grotendeels weggebleven. 

In de volkswijken wordt nog steeds op straat en op thuisadressen gedeald. Welis-

waar nu wel weer minder dan in de zomer van 2012, maar meer dan vóór 1 mei van 

dat jaar. Ook 06-dealers doen nog steeds goede zaken, binnen hun eigen buurt en 

elders in de stad. Een deel van hun in de zomer van 2012 geworven lokale klanten-

kring blijft bestellen. Ook zijn er toeristen die blijven komen naar hun 06-dealer of 

een thuisadres waar ze wiet kunnen kopen. Maar al met al is het nu een stuk rusti-

ger op straat in de binnenstad en ook in de woonwijken van waaruit in de zomer van 

2012 zoveel jonge dealers uitwaaierden. De bezorgactiviteiten van ‘flatdealers’ en 

de illegale wietverkoop aan minderjarigen gaan onverminderd door. 

 

Voorlopige balans 

Anderhalf jaar na de invoering van het B&I criterium kunnen we de belangrijkste 

ontwikkelingen op de illegale cannabismarkt als volgt samenvatten. 

 Snelle groei van illegale straathandel, 06-dealers en, vooral voor lokale gebrui-

kers, thuishandel. 

 Differentiatie en flexibilisering: risicospreiding door taakverdeling bij straathandel 

en flexibiliteit in transactielocaties. 

 Intensieve aanpak van straathandel in de binnenstad gaat gepaard met uitwaaie-

ring naar de randen van de binnenstad en woonwijken. 

 Alras blijven toeristen weg uit coffeeshops en na enkele maanden ook merendeels 

van de illegale cannabismarkt. 

 Partieel jojo-effect bij coffeeshops: in de eerste maanden gaan veel lokale ge-

bruikers niet meer naar de coffeeshop, maar na versoepeling van de regels voor 

ingezeten keert gaandeweg een groeiend deel weer terug. 

 Daarmee krimpt de illegale cannabismarkt weer, maar blijft groter en meer ver-

takt en gedifferentieerd dan voorheen. 

 De illegale cannabismarkt voor minderjarige cannabisgebruikers blijft grotendeels 

onveranderd. 

7.4.4 Niet-grensgemeente vergelijkingsgroep (D) 

Deze uitgestrekte gemeente heeft een oude dorpskern waaromheen in de afgelopen 

decennia veel nieuwbouwwijken zijn aangelegd. Er is één grote coffeeshop, die 

overwegend lokale gebruikers trekt. 

 

De illegale cannabismarkt vóór 1 mei 2012 (T0) 

De lokale experts zijn het erover eens dat het merendeel van de lokale cannabis-

gebruikers hun hasj of wiet in de coffeeshop koopt. Verspreid over de stad zijn er 

zowel kleine thuiskwekers als grotere kwekerijen. De kleine thuiskwekers blowen 

vaak zelf en hun oogst delen ze met of verkopen ze aan vrienden. Op de illegale 

markt komen gebruikers vooral via 06-bezorgdiensten aan cannabis. Daarnaast zijn 

er straatdealers. Zij doen qua werkwijze sterk denken aan 06-dealers; zij leveren 

ook vaak op afspraak, maar verkopen vooral op vaste locaties. In het kielzog van 

straatdealers zijn ook jonge runners actief; ze wonen in de armere wijken en pro-

beren op de fiets klanten te werven, vooral cannabisgebruikers die te jong zijn voor 

de coffeeshop. 

Thuisdealers wonen verspreid over de stad en verkopen voornamelijk harddrugs in 

plaats van cannabis. Het zijn veelal dertigers die in ecstasy en amfetamine hande-
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len, of – deels hiervan gescheiden – snuifcocaïne. Daarnaast zijn er 06-dealers, 

veelal twintigers, die deze drugs komen bezorgen. In het geval van ecstasy en 

amfetamine zijn het overwegend autochtone Nederlanders en bij snuifcocaïne een 

etnische mix. 

 

Minderjarigen 

Tijdens het veldonderzoek voeren we elke ronde met tientallen jongeren, vooral in 

de leeftijd 15-25 jaar, informele gesprekken: bij tramhaltes, onder tunnels, op 

pleintjes en skateveldjes en in winkelcentra. Het valt op dat vooral minderjarige en 

net meerderjarige blowers connecties hebben met illegale cannabisverkopers. De 

minderjarige gebruikers moeten het vooral hebben van lokale 06-bezorgers, terwijl 

de 18-plussers nogal eens van twee walletjes eten: de coffeeshop en 06-dealers. 

Een populaire ontmoetingsplek is een knooppunt van het openbaar vervoer. Het is 

een befaamd trefpunt tussen kopers en 06-dealers – en ook wel straatdealers – 

omdat veel verkeers- en binnenwegen hier samenkomen. De coffeeshop ligt in de 

buurt, maar daar krijgen dealers weinig kans om zich onopvallend op te houden. In 

en rond de coffeeshop hangen te veel camera’s. De beveiliging houdt de boel goed 

in de gaten. Minderjarigen zijn hier kansloos en kopers van wie het vermoeden 

bestaat dat ze voor minderjarigen halen, worden er al gauw uitgefilterd. 

 

Rondhangen in de winkelstraat 

Niet ver van het zojuist genoemde verkeersknooppunt begint een langgerekt winkel-

gebied. Onder de verhoogde promenade liggen parkeergarages met daarlangs kleine 

wegen, bruggetjes en andere beschuttingen. Dat de stad één coffeeshop heeft, weet 

iedere blower die we spreken. Maar een minderheid is er wel eens geweest. Ze zijn 

te jong, vinden de coffeeshop te ver weg van waar ze wonen, of vinden dat er in de 

‘echte grote stad’ meer keus is. Bovendien komen 06-bezorgers je op elke gewenste 

plek wiet brengen. Maar we spreken onder andere ook een opvallend geklede 20-

jarige jongen met millimeterhaar, grote zonnebril, en badslippers die vindt dat je in 

je handjes mag knijpen dat er sowieso een coffeeshop is. Hij heeft niet zo veel 

vertrouwen in 06-dealers. 

 

‘Een nummer van een 06-dealer is snel geregeld als je deze stad een beetje kent. 

Of het nummer klopt is een tweede. Bezorgers willen nog wel eens wisselen van 

nummer of stoppen er gewoon mee. Bezorgers komen en gaan. Sommigen doen 

het voor het gewin en bezorgen snel. Maar er zijn er genoeg die alleen werken als 

het hun uitkomt. Die blijven nooit lang in de wietbusiness.’ (veldnotitie, april 

2012) 

 

Dit kritische geluid ten spijt treffen ergens halverwege het winkeltracé heel wat 

blowers en 06-bezorgers – en soms ook straatdealers – elkaar, vooral in het week-

end. Bijvoorbeeld twee bevriende jonge blowers (16 en 17 jaar) die hier af en toe 

wiet komen scoren. 

 

De jongens komen uit een flatwijk. Maar de buurtdealers daar vinden ze niet 

relaxt. Ze hebben hier rond 20.00 uur afgesproken. Op de Albert Heijn na is het 

dan bijna uitgestorven. Een perfect moment om op een bankje een joint te roken 

en de dag te bespreken. De 06-bezorger komt het gewoon langsbrengen. Hij zet 

zijn scooter buiten, loopt als ‘vriend’ naar de jongens, vangt een tientje, geeft  

een zakje, maakt een grapje en vertrekt weer. Op naar de volgende klant. 

(veldnotitie, april 2012) 
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Straatdealers in een flatwijk 

Een paar kilometer verderop ligt de flatwijk waar de jongens van zo net wonen. Bij 

een ietwat armoedig winkelcentrum hangen hier soms urenlang groepjes jongens 

rond. De bankjes en stoepen liggen bezaaid met peuken, filterzakjes, fris- en bier-

blikjes. Voorbijgangers doen alsof hun neus bloedt en willen geen aanstoot of 

ergernis geven. Toch is deze hanggroep bij velen een doorn in het oog. Omstanders 

en een ondernemer, wiens zaak tegenover de hangplek ligt, zeggen dat er geregeld 

wordt gedeald. 

 

De groep daagt elkaar bij voortduring uit. Er wordt veel geduwd, geschopt en 

vaak met stemverheffing gesproken. Een puberjongen wordt een beentje gelicht 

en verzwikt zijn enkel. ‘Niet blaffen, niet blaffen’, schreeuwt een oudere jongen. 

Als waarschuwing krijgt hij nog een extra knal voor zijn hoofd. De oudsten zien 

goedkeurend toe hoe de pikorde effectief bekrachtigd wordt. De straatgroep staat 

in een schril contrast met een groep leeftijdgenoten die verderop bij de skatebaan 

hun skills vertonen. 

We trekken de stoute schoenen aan en vragen aan de oudste hoe eenvoudig het 

is om buiten de coffeeshop wiet te scoren. ‘Waarom vraag je dat aan mij’, werpt 

hij terug. ‘Ben je van de politie of zo? Ik heb je nooit eerder gezien!’ Hij kan het 

weten want hij is geboren en getogen in deze wijk. De wereld is klein hier. Na een 

vlotte toelichting over ons onderzoek, ontdooien ze. De meest relaxte uit de 

groep maakt een knipbeweging met zijn vingers en meteen komt een jonge knul 

vanachter de rij naar voren. Hij haalt een zakje wiet uit zijn jas: ‘Twee gram voor 

€ 10. Bij de coffeeshop betaal je het dubbele.’ Of we ook nog iets willen snuiven? 

Ook dat kan geregeld worden. Moet hij bellen? Zijn voortvarendheid overrompelt 

ons een beetje. De groep begint te lachen. We prijzen hem om zijn promotie-

praatjes, verzinnen ter plekke een list en zeggen dat we een kijken-kijken-niet-

kopen-onderzoek doen. We opperen nog dat onze baas niet blij zal zij als we 

drugs kopen van het onderzoeksgeld. Maar een pakje sigaretten kunnen we wel 

missen. Marlboro? Kamelen? Lucky? De groep ziet de humor er wel van in en valt 

weer uiteen. (veldnotitie, april 2012) 

 

De illegale cannabismarkt na 1 mei 2012 (T1) 

Wanneer we in de nazomer van 2012 onze tweede veldwerkronde doen, treffen op 

het verkeersknooppunten vrijwel dezelfde situatie aan, net als in de lange winkel-

straat. Er wordt nog steeds wiet verkocht. Een jongen wiens beentattoos fel af-

steken tegen zijn hagelwitte kuiten is er goed van op de hoogte. We lopen een 

rondje met hem mee terwijl hij gepassioneerd over de lokale blowscene vertelt. 

Ondertussen wijst hij op heimelijke transactieplekken. Dan knikt hij met zijn hoofd 

richting een met gouden kettingen behangen duo. Bij de incrowd staan ze te boek 

als straatjongens bij wie je terecht kunt voor wiet. We pakken een terrasje. 

 

Het wordt steeds drukker aan het kleine tafeltje op het terras van de koffiewin- 

kel. Binnen een kwartier strijkt de een na de ander neer. Vijf jongens begroeten 

elkaar met de boks. Eentje heeft een chocomel besteld. Hij is gekleed in een 

hagelwit glimmend trainingspak. Om zijn nek hangt een goudkleurige miniatuur-

uzi. Zijn pet staat achterstevoren. Zijn ogen afgeschermd door een zonnebril. Hij 

hangt constant aan de telefoon. We vangen flarden op: auto… parkeerplaats… 

halen… hoe laat… tweede stoplicht… Een zesde persoon komt aangelopen. Hij tikt 

op de tafel en iedereen staat als een gespannen veer op. Allemaal met een ge-

trokken telefoon in de aanslag. (veldnotitie, september 2012) 
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Naast straatdealers ook 06-dealers 

Ook bij het winkelcentrum in de flatwijk die we in het voorjaar bezochten is weinig 

veranderd. Op straat wordt nog steeds wiet verkocht. Net als in het winkelcentrum 

in een andere wijk waar we naartoe gaan. Dit is meer een ‘witte’ wijk met vooral 

rijtjeshuizen. 

 

We passeren een groep autochtoon Nederlandse jongeren. Het is zwoel en 

iedereen zit nog in een zomerstemming. De scholen zijn al begonnen, maar de 

zomervakantie echoot nog na. En het is vrijdagavond. Er gaan joints en bier en 

energydrinks rond. We leren dat er louter bierdrinkers of blowers zijn. Een enke-

ling doet alle twee, maar iedereen drinkt energydrinks. ‘Onze buurt gaat niet naar 

… (naam coffeeshop)’, klinkt het vastbesloten als we over de herkomst van de 

wiet beginnen. ‘Dat is voor ouwe lullen en veel te ver weg.’ Ook hier het verhaal 

dat een ‘06-je’ zo gebeld is. (veldnotitie, september 2012) 

 

Als we proberen met 06-dealers in contact te komen, reageren ze nogal eens af-

houdend. Bang dat hun verhaal aan de grote klok wordt gehangen. En als ze enigs-

zins ontdooien, houden ze hun rol liever klein. Voor je het weet, koppelt de politie je 

aan grote hennepkwekerijen. Kleine wietbezorgers zoals zij, met hooguit 30 gram 

op zak, willen onder de radar blijven. Anderzijds: wie als brommertje maar 40 zak-

jes in een maand verkoopt, kan er beter mee stoppen. Sommigen zijn spraakzamer, 

zoals een 20-jarige jongen, die met twee anderen veel in de tweede wijk verkoopt. 

De eerdergenoemde flatwijk is hier ‘no-go’ omdat daar allochtonen hun zaakjes 

regelen. 

 

De klantenkring van het trio telt ongeveer 200 blowers. Voornamelijk jongeren uit 

de witte middenklasse, tussen de 15 en 25 jaar. Ze zijn naar eigen zeggen met 

hun handel begonnen om 16-jarigen een alternatief voor de coffeeshop te bieden. 

Maar ze verkopen ook aan 18-plussers die klagen dat de coffeeshop te ver weg is. 

De jongen profileert zich als ‘opvoedende verkoper’ en niet als dealer, ‘want die 

verkopen het liefst zo veel mogelijk’. Hij zegt goed in de gaten te houden dat ze 

niet elke dag kopen en blowen. ‘Je opleiding afmaken gaat voor. Ik wil niet dat ze 

mij later als hoofdschuldige aanwijzen. Daarom beginnen we pas na vijven ’s mid-

dags.’ Als trio trekken ze één lijn, omdat ze anders tegen elkaar worden uitge-

speeld. De omzet is het hoogst in de zomermaanden als iedereen buiten hangt. 

‘Laatst moest ik langs op een schoolfeest. Allemaal 16 jaar, en niemand mag naar 

de coffeeshop. Dan ben ik wel blij als ze mij bellen. Soms vragen ze of we ook 

pilletjes of speed hebben. Daar begin ik niet aan. Dat moeten ze maar ergens 

anders halen. Van mijn opa heb ik geleerd dat je als schoenmaker bij je leest 

moet blijven. Gelukkig weet hij niet dat ik in de wiet zit.’ (veldnotitie, september 

2012) 

 

Verwachtingen van de wietpas 

Tijdens het veldonderzoek in het voorjaar van 2012 (T0) werd er nauwelijks gerept 

over het Besloten club- en het Ingezetenencriterium. Nu deze in het zuiden van het 

land is ingevoerd en er in de media veel over bericht wordt, horen we er tijdens de 

tweede veldwerkronde meer over. Verschillende verkopers zouden geld ruiken en 

zich voorbereiden op het moment dat het Besloten club- en het Ingezetenencrite-

rium op 1 januari 2013 voor heel Nederland gaat gelden. Kenners van de lokale 

illegale cannabismarkt verwachten dat veel klanten geen lid willen worden, waar-

door een grotere druk zal komen op de plekken die nu al in zwang zijn. Er komen 

ook vaker signalen van buurtbewoners die denken dat nu elk groepje jongeren (veel 

15-17-jarigen) op straat staan te blowen en te dealen. Maar ondernemers die we 
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spreken in winkelcentra zeggen dat er niks veranderd is. Volgens hen zien onweten-

de bewoners het geven van een sigaret van een afstand al snel als het delen van 

een joint. Ook zouden buurtbewoners in de zomer van 2012 spuiten hebben ge-

vonden; dat blijken dan achteraf kokers van voorgedraaide joints te zijn. Lokale 

experts wijten deze onrust aan de grote media-aandacht voor de wietpas. Niet 

iedereen realiseert zich dat deze alleen geldt in het zuiden van het land en nog niet 

in deze stad. 

 

- De illegale cannabismarkt bij de laatste meting (T2) 

In het najaar van 2013 (T2) zijn de gemoederen bedaard. Een jaar geleden kreeg 

de coffeeshophouder nog regelmatig van klanten te horen dat zij niet meer zouden 

komen als de voor 1 januari 2013 aangekondigde invoering van de wietpas zou 

doorgaan. Zij voelden niets voor een verplichte legitimatie en registratie. Maar zover 

is het niet gekomen. De omzet is wel wat teruggelopen, maar de coffeeshop wijt dit 

vooral aan de economische omstandigheden. 

Het veldonderzoek tijdens T2 bevestigt wat we op T0 en T1 aantroffen. Uit de inter-

views met lokale experts en gesprekken met de coffeeshop, dealers en gebruikers 

op straat, komen nog steeds als belangrijkste redenen om niet in de coffeeshop te 

kopen naar voren: 

 minderjarigheid: beneden de 18 heb je geen toegang; 

 afstand: de coffeeshop is te ver weg; de reis ernaartoe weegt niet op tegen het 

gemak van de bezorgservice; 

 prijs: een gram wiet kost in de coffeeshop rond de € 10; op straat krijg je daar 

meer voor (ca. 1,3 gram); 

 znonimiteit: er hangen veel bewakingscamera’s in en rond de coffeeshop. 

 

Op de ontmoetingsplekken in de stad en in de verder gelegen woonwijken zien we 

dezelfde groepen jongeren rondhangen. Sommige dealers zijn ermee gestopt, 

anderen zijn het afgelopen jaar begonnen met de illegale verkoop van cannabis. 

Maar over het geheel genomen is de illegale cannabismarkt hetzelfde gebleven.  

 

Voorlopige balans 

Op T2 kunnen we de illegale cannabismarkt als volgt samenvatten. 

 De illegale cannabishandel bedient vooral jongere gebruikers; daarbij is er geen 

strikte scheiding tussen 18-minners en 18-plussers. 

 De illegale cannabishandel is mobiel en bestaat overwegend uit 06-dealers en 

straatdealers. 

 De transacties vinden hoofdzakelijk plaats in de centraal gelegen publieke ruimte 

met een zekere anonimiteit (winkelgebied, knooppunt openbaar vervoer) en op 

plekken waar jongeren elkaar ontmoeten en rondhangen in woonwijken. 

 De deallocaties zijn niet wezenlijk veranderd (geen verplaatsingseffecten). 

 Op de illegale drugsmarkt blijven de dealcircuits van soft- en harddrugs 

grotendeels gescheiden. 

 Samenvatting en conclusies 7.5

D.J. Korf, A. Benschop, T. Nabben, M. Wouters 

 

Voordat het Besloten club- en het Ingezetenencriterium op 1 mei 2012 werden inge-

voerd in de drie zuidelijke provincies, werd aldaar in zeven experimentele gemeen-

ten met coffeeshops een straatenquête gehouden onder actuele cannabisgebruikers 

die de laatste maand in deze gemeenten hasj of wiet hadden aangeschaft (T0). Het-
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zelfde gebeurde in zeven vergelijkingsgemeenten in de rest van het land. Een deel 

van de respondenten van de straatenquête heeft deelgenomen aan een cohortstu-

die, waarin cannabisgebruikers individueel werden gevolgd. Tegelijkertijd zijn in de 

veertien experimentele en vergelijkingsgemeente lokale experts geïnterviewd over 

de illegale cannabismarkt. En tot slot is in twee experimentele en twee vergelij-

kingsgemeenten uitgebreid etnografisch veldonderzoek verricht, waarbij de lokale 

illegale cannabismarkt ‘van binnenuit’ is bestudeerd. Deze vier deelonderzoeken 

(modules) zijn herhaald enkele maanden na de invoering van het Besloten club-  

en het Ingezetenencriterium (T1) en wederom een jaar daarna (T2). Over het alge-

meen laten de resultaten van de vergelijkingsgemeenten weinig veranderingen zien; 

in deze samenvatting ligt de focus daarom op de experimentele gemeenten. 

7.5.1 Niet-ingezetenen 

Na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium werden bij de 

straatenquête experimentele gemeenten nauwelijks niet-ingezetenen aangetroffen 

die in de gemeenten cannabis verkregen. Het percentage niet-ingezetenen daalde 

van 23% op T0 naar 6% op T2. Ook in experimentele gemeenten waar op T2 het 

Ingezetenencriterium in de praktijk niet langer werd gehandhaafd, bleven niet-

ingezetenen grotendeels afwezig. Ook in de experimentele grensgemeente waar 

etnografisch veldwerk is verricht, blijkt in de eerste maanden na 1 mei 2012 het 

softdrugstoerisme fors afgenomen. In de zomer van 2012 verplaatst een deel van 

de toeristen zich naar de illegale cannabismarkt. In de gemeente waar vanaf het 

voorjaar 2013 coffeeshopverkoop aan niet-ingezetenen weer oogluikend wordt 

toegestaan, komen toeristen geleidelijk aan weer terug, maar niet volledig. In de 

gemeente waar coffeeshops voor niet-ingezetenen verboden terrein blijven, ver-

dwijnen de softdrugstoeristen uiteindelijk ook merendeels van de illegale cannabis-

markt. 

7.5.2 Coffeeshops 

Het kopen van cannabis in coffeeshops nam in de experimentele gemeenten direct 

na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium fors af: daar-

voor kocht 91% van de op straat geënquêteerde gebruikers cannabis in een coffee-

shop in de gemeente; daarna was dat nog maar 52%. Een jaar later was het Beslo-

ten clubcriterium inmiddels komen te vervallen en was de aanschaf in coffeeshop 

weer wat aangetrokken, maar nog niet volledig hersteld (82%). Datzelfde beeld 

komt naar voren uit de cohortstudie: een scherpe daling in cannabisaanschaf in 

coffeeshops direct na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencrite-

rium in experimentele gemeenten. Voor de invoering kocht 93% van het experimen-

tele cohort cannabis in een coffeeshop in de gemeente, terwijl na de invoering nog 

maar 37% van de actuele gebruikers dat deed. Dat trok in het daaropvolgende jaar 

wel weer wat bij, maar ook bij de laatste meting kocht nog maar twee derde van de 

actuele gebruikers in een coffeeshop (68%). De lokale experts in de experimentele 

gemeenten onderschrijven deze resultaten en schatten dat het marktaandeel van de 

coffeeshops in de eerste maanden na de invoering kelderde van gemiddeld 73% van 

de lokaal verkochte cannabis naar gemiddeld 38%. Een jaar later was dat weer iets 

toegenomen naar 50%, maar ook volgens de experts dus zeker nog niet terug op 

het oorspronkelijke niveau. 

Het veldonderzoek laat zien dat het verplichte GBA-bewijs een groot struikelblok 

was bij de inschrijving en dat de meeste lokale coffeeshopklanten verdwenen na  

1 mei 2012. In de straatenquête voor 1 mei 2012 gaf ongeveer de helft van de 

ingezetenen al aan geen lid te zullen worden van een coffeeshop en de cohortstudie 
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wijst uit dat de meesten dit ook inderdaad niet deden. In de gemeenten waar de 

GBA-eis kwam te vervallen, keert een groeiend deel van de lokale coffeeshopklan-

dizie terug, maar vooralsnog is dat minder gebeurd met vooral de jongere (18-24 

jaar) clientèle. Ook de vaste jonge bezoekers uit omliggende dorpen zijn groten-

deels weggebleven. 

7.5.3 Illegale cannabismarkt 

Zowel de straatenquête als de cohortstudie lieten, parallel aan de daling van canna-

bisaanschaf in coffeeshops, een duidelijke stijging van de aanschaf op de illegale 

markt zien in de experimentele gemeenten. Voor de invoering van het Besloten 

club- en het Ingezetenencriterium was deze markt niet geheel afwezig: 25% van de 

gebruikers in de straatenquête kocht op T0 cannabis bij 06-dealers, straatdealers, 

thuisdealers, thuistelers of andere illegale verkopers. Na de invoering steeg dat 

echter naar 44% (in de cohortstudie naar 52%). Vooral het kopen bij 06-dealers  

en straatdealers, en deels ook thuisdealers, nam toe. In de straatenquête leek het 

effect van de (tijdelijke) invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencrite-

rium op illegale cannabisverkoop vervolgens weg te ebben (25% kocht op T2 op de 

illegale markt), maar niet in de cohortstudie (44%). Interviews met lokale experts 

steunen de resultaten van de cohortstudie. Tussen T1 en T2 was er volgens hen wel 

weer sprake van een afname van illegale verkoop, maar toch bleven er anderhalf 

jaar na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium meer 06-

dealers, straatdealers en thuisdealers aanwezig dan daarvoor. Experts melden ook 

een toename van het aantal drugsrunners tussen T0 en T1, die in het jaar daarop 

weer gedeeltelijk uit het zicht waren verdwenen. 

 

Het etnografisch veldonderzoek geeft vlees en bloed aan deze meer cijfermatige 

ontwikkeling die uit de andere modules naar voren komen. Een deel van de soft-

drugstoeristen bleef na de invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencrite-

rium naar de experimentele gemeenten komen en week uit naar de illegale markt. 

De straathandel groeide explosief. Eerst vooral in de binnenstad, waar vanuit de 

coffeeshops, die hun omzet sterk terug zagen lopen, het toezicht door portiers op 

wat zich op straat afspeelde sterk verminderde. Arrestaties en gebiedsverboden 

droegen er sterk toe bij dat de opbloeiende straathandel zich grotendeels verplaat-

ste naar de volkswijken, waar de straatdealers veelal oorspronkelijk vandaan kwa-

men. De dealers zorgden er via runners op straat en met het uitdelen van 06-num-

mers voor dat toeristen op de illegale markt konden kopen. Handelaren reageerden 

op repressieve maatregelen door taakverdeling. De cannabisverkoop aan toeristen 

resulteerde in een illegale inkomstenbron voor een groeiend aantal jongeren en 

jongvolwassenen. Deze ontwikkeling had zijn weerslag op de straatcultuur in volks-

wijken. Daar waar verkoop aan niet-ingezetenen in coffeeshops weer werd toege-

staan, verplaatsten deze zich weer naar de coffeeshops en werd de illegale canna-

bismarkt enigszins getemperd. Maar niet volledig en er is nog steeds een grotere 

illegale cannabismarkt dan voorheen. 

De illegale cannabismarkt floreerde niet alleen vanwege de toeristen die wegens het 

Ingezetenencriterium geweerd werden uit de coffeeshop. Het Besloten clubcriterium 

maakte dat ook lokale gebruikers buiten de coffeeshop op zoek gingen naar hasj en 

wiet. De lokale gebruikers begaven zich op de straatmarkt en zochten hun heil bij 

andere illegale verkopers. In de ene gemeente waren dat vooral thuisadressen, in 

andere gemeenten meer 06-dealers of zelftelers. Jonge lokale gebruikers (18-24 

jaar) vonden vaak eenvoudig hun weg naar de reeds bestaande illegale cannabis-

markt voor minderjarige blowers. 
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Al met al wordt anderhalf jaar na de invoering van het Besloten club – en het 

Ingezetenencriterium in de volkswijken nog steeds op straat en op thuisadressen 

gedeald. Weliswaar nu wel weer minder dan in de zomer van 2012, maar meer dan 

vóór 1 mei van dat jaar. Ook 06-dealers doen nog steeds goede zaken, binnen hun 

eigen buurt en elders in de stad. Een deel van hun in de zomer van 2012 geworven 

lokale klantenkring blijft bestellen. Ook zijn er toeristen die blijven komen naar hun 

straatdealer, 06-dealer of een thuisadres waar ze wiet kunnen kopen. 

 

In de vergelijkingsgemeenten, waar het Besloten club- en het Ingezetenencriterium 

niet is ingevoerd, is overigens ook wel sprake van een illegale cannabisverkoop. De 

illegale cannabismarkt bevindt zich hier vaak buiten het centrum, in bepaalde volks-

buurten, en is gericht op lokale gebruikers en minderjarige blowers. Softdrugstoeris-

ten worden hier buiten het centrum nauwelijks aangetroffen. 

7.5.4 Beschikbaarheid en vermenging harddrugsmarkt 

De gepercipieerde beschikbaarheid van cannabis werd in zowel straatenquête als 

cohortstudie gedurende het hele onderzoek gewaardeerd met een rapportcijfer 9. In 

het etnografisch veldonderzoek blijkt dat gebruikers ook op de illegale cannabis-

markt weinig moeite hoeven te doen om aan hasj of wiet te komen. Het is in som-

mige opzichten zelfs makkelijker dan de coffeeshop. Lokale experts zagen nauwe-

lijks fluctuaties in de prijs. Het lijkt er wel op dat toeristen op de illegale cannabis-

markt meer betalen dan lokale klanten. 

 

Ook al blijft de illegale soft- en harddrugshandel grotendeels gescheiden, als meer 

cannabisgebruikers zich op de illegale markt bewegen, komen zij potentieel vaker in 

aanraking met harddrugs. Dit vertaalt zich overigens niet direct in meer harddrug-

gebruik bij de onderzochte cannabisgebruikers. Lokale experts rapporteren dat 

vooral straatdealers en drugsrunners zich (naast cannabisverkoop) ook bezighouden 

met handel in harddrugs; sommigen van hen hielden zich voor de invoering van het 

Besloten club- en het Ingezetenencriterium uitsluitend bezig met harddrugs. De 

straatdealers en drugsrunners worden bovendien als ietwat agressieve verkopers 

afgeschilderd. 

7.5.5 Conclusie 

De invoering van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium in de zuidelijke 

provincies heeft robuuste veranderingen op de legale en illegale lokale cannabis-

markt teweeggebracht. Zowel de straatenquête als de cohortstudie tonen dit duide-

lijk aan en lokale experts en etnografische veldstudie ondersteunen de resultaten. 

Direct na de invoering kelderde het marktaandeel van de coffeeshop en raakten 

deze zowel softdrugstoeristen als lokale klanten kwijt. Vooral de illegale straathan-

del (straatdealers, drugsrunners, 06-dealers) profiteerde. Een jaar later – het Beslo-

ten clubcriterium is inmiddels afgeschaft en de handhaving van het Ingezetenen-

criterium in een aantal gemeenten opgeschort – keren de klanten gaandeweg terug 

naar de coffeeshop en is de straathandel enigszins getemperd. Maar er is zeker 

geen sprake van volledig herstel. De illegale cannabismarkt blijft groter dan voor-

heen en een deel van de toeristen en vooral jongere lokale gebruikers blijven via 

dealers hun hasj en wiet kopen. Het snelle geld van de illegale handel heeft boven-

dien zijn weerslag gehad op de straatcultuur in de wijken. 

 


