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Door: Nicole Maalsté

De andere werkelijkheid, deel 2 

Afstandscriterium 
weerhoudt 
scholier niet 

Coffeeshops hoeven niet te verdwijnen als je de overheid 
mag geloven. Toch worden er steeds weer nieuwe 
maatregelen bedacht die het bestaan van coffeeshops 
steeds lastiger maken. Met het CDA aan zet is dat natuurlijk 
bijna onvermijdelijk. Die zullen net zo lang doorgaan tot de 
laatste coffeeshop zijn deuren heeft gesloten. Het laatste 
decreet: coffeeshops moeten 350 meter van scholen 
gevestigd zijn. Wat is de ratio achter deze maatregel en 
wat weten we over de effecten? 

De maatregel om de coffeeshops op een 

bepaalde afstand te houden is bedoeld ter 

bescherming van scholieren. Zij moeten 

niet het idee krijgen dat blowen normaal 

is. Door de coffeeshops uit hun blikveld te 

halen, komen ze minder snel tot de ver-

leiding om te blowen. Zo is de gedachte. 

Los van de bedenkingen die je tegen deze 

gedachtengang kunt hebben, mag je wel 

verwachten dat de overheid onderzoekt of 

die maatregel effect heeft. Gaan scholie-

ren inderdaad minder snel blowen wanneer 

er geen coffeeshops in de buurt van hun 

school liggen? En vinden ze blowen dan 

ook minder normaal?

Weinig verzet
Veel Nederlanders denken inderdaad dat 

dit zo is. En als ze het niet zeker weten, 

dan gaan ze over op de strategie ‘baat het 

niet, dan schaadt het niet’. Er is dus weinig 

verzet tegen deze maatregel. In de praktijk 

betekent dit echter dat veel coffeeshops 

domweg gesloten worden, omdat er nau-

welijks plekken te vinden zijn waar geen 

scholen in de buurt zijn. En als zo’n plek 

er wel is, dan is er wel weer een andere 

reden waarom zich geen coffeeshop op een 

bepaalde plek kan vestigen. 

Handhaving afstandcriterium minimaal

Aan de andere kant zien heel wat ambtena-

ren op gemeentelijk niveau in dat coffee-

shops zeer bruikbaar zijn bij het in de hand 

houden van de verkoop en het gebruik van 

cannabis. Zij willen graag dat er minimaal 

een aantal coffeeshops in hun gemeente 

blijft bestaan. Sommige gemeenten voeren 

de maatregel daarom niet of half uit. Dat 

gebeurt bijvoorbeeld door de maatregel 

alleen toe te passen voor nieuwe coffee-

shops. Andere gemeenten zoals Maastricht 

kiezen voor een kortere afstand. Op die 

manier blijven er meer plekken over waar 

coffeeshops zich kunnen vestigen. Amster-

dam stelt dat de maatregel niet zal helpen 

en komt zelf met alternatieve maatregelen 

om te voorkomen dat scholieren met blo-

wen beginnen.

Gemeenten die de afgelopen jaren wel een 

afstandscriterium invoerden, zoals Rot-

terdam, leken de maatregel vooral te ge-

bruiken om een flinke sanering te kunnen 

toepassen. De achterliggende bedoeling 

van het afstandscriterium leek het vermin-

deren van het aantal coffeeshops. Een ge-

baar naar een groot deel van de burgers 

wellicht, die willen dat de gemeente ‘iets’ 

doet aan de veiligheid in de stad.

Effect afstandscriterium niet 
onderzocht
De wens om coffeeshops in de buurt van 

scholen te sluiten bestaat overigens al heel 

lang. Daarom is het des te opmerkelijker 

dat er vanuit de overheid nooit specifiek 

(wetenschappelijk) onderzoek is gedaan 

om na te gaan of coffeeshops in de buurt 

van scholen inderdaad een aanzuigende 

werking hebben op jeugdige consumen-

ten. Met andere woorden: zijn jongeren op 

scholen in de buurt van coffeeshops eerder 

geneigd om te gaan blowen, dan jongeren 

op scholen die niet in de buurt van coffee-

shops liggen? Ook is nooit onderzocht wel-

ke mogelijke andere effecten die maatre-

gel zal hebben. Met andere woorden: leidt 

het sluiten van coffeeshops in de buurt van 

scholen tot een afname van het gebruik 

onder minderjarigen?

Minderjarigen kopen vooral 
in illegale circuit
Het antwoord op de twee vragen hierboven 

is hoogstwaarschijnlijk nee, als we onder-

zoek naar het koopgedrag van minderja-

rige blowers juist interpreteren. Zo deed 

het team van Dirk Korf in 2005 onderzoek 

naar illegale verkooppunten van cannabis, 

en deed het Rotterdamse IVO in 2006 on-

derzoek naar het blow- en koopgedrag van 

minderjarigen in Tilburg. 

Beide onderzoeken laten zien dat het voor 

een minderjarige vrij eenvoudig is om aan 

zijn rookwaar te komen, ondanks dat het 

verboden is. In de meeste gevallen verloopt 

Afstandscriterium in de praktijk
Op dit moment beschikken 85 van de 106 
gemeenten met één of meer coffeeshops 
over een afstandscriterium. In de praktijk 
zien we niet alleen uiteenlopende defini-
ties, maar vooral ook zeer uiteenlopende 
afstandscriteria. We komen afstanden 
tegen variërend van de kortst mogelijke 
loopafstand van 75 meter (Maastricht), 
150 meter (Bergen op Zoom) tot 500 me-
ter (Den Haag). Ook zijn er gemeenten 
die geen formele afstand noemen, maar 
deze omschrijven als “niet in de (directe) 
nabijheid van scholen”. De meeste ge-
meenten hanteren een afstandscriterium 
van 250 meter. 
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Onderzoek Amsterdam
Oud-burgemeester Cohen was nooit echt enthousiast over de maatregel om coffeeshops 
in de buurt van scholen te sluiten. In een brief aan Amsterdamse coffeeshoponderne-
mers stelde hij dat het geen passende maatregel is. Daarom gaf hij de Dienst Onderzoek 
en Statistiek opdracht om onderzoek te doen naar het effect van deze maatregel. Scho-
lieren en docenten discussieerden over het gebruik en de beschikbaarheid van softdrugs. 
Dat gebeurde klassikaal in zowel VMBO, HAVO als VWO klassen.

Cohen liet de gemeenteraad begin 2010 weten dat uit het onderzoek blijkt dat een 
afstandscriterium niet het gewenste effect heeft. Dat was volgens hem de eenduidige 
conclusie van het onderzoek. Al met al reageerden veel scholieren een beetje laconiek 
op het afstandscriterium. Een groot deel van de scholieren die blowen blijken lang niet 
altijd in de buurt van hun school te kopen. Sommige scholieren gaven aan dat mensen 
in hun buurt wel eens cannabis voor hen kopen in de coffeeshop. Maar dat gebeurt dan 
meestal in coffeeshops in de buurt waar zij wonen. Zelf komen ze de coffeeshop niet in. 
Ook laten de scholieren zich desgevraagd niet afschrikken door 250 of 800 meter. Ze ne-
men gewoon de tram. Volgens Cohen kwamen er uit het onderzoek concrete suggesties 
om te verhinderen dat minderjarigen softdrugs kopen in coffeeshops. Hij dacht daarbij 
vooral aan meer voorlichting aan jongeren.

Tot op heden is dit onderzoek niet openbaar. Oud-burgemeester Cohen had altijd een 
goede band met de coffeeshopondernemers. Nu hij weg is en Van der Laan de nieuwe 
burgemeester van Amsterdam is geworden, is het volgens betrokkenen in Amsterdam 
onduidelijk of de alternatieve maatregelen voldoende zullen zijn. In het nieuwe regeer-
akkoord staat immers dat gemeenten een afstandcriterium van 350 meter moeten gaan 
hanteren. Begin december wordt hierover opnieuw gediscussieerd in de Amsterdamse 
gemeenteraad. Of het onderzoek daarbij aan de orde komt is nog maar de vraag.
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Onderzoek Rotterdam
Dit onderzoekje is uitgevoerd in opdracht van advocate Kamans uit Rotterdam. Zij 
heeft de resultaten gebruikt als onderbouwing van haar verweer in een rechtszaak 
tegen het voornemen van de gemeente Rotterdam om coffeeshops te sluiten die op 
250 meter van een school waren gevestigd. Een van de vragen die ik moest onder-
zoeken was of er een causaal verband is tussen het blowgedrag van minderjarigen 
en de aanwezigheid van coffeeshops in de buurt van scholen. Er was geen tijd voor 
het verzamelen van nieuwe gegevens. Ik moest dus gebruik maken van bestaande 
informatie.

Ik heb daarom de gegevens van twee informatiebronnen gecombineerd: de Rotter-
damse Jeugdmonitor en het rapport ‘Coffeeshops in Rotterdam’. In dat laatste rapport 
is per deelgemeente aangegeven hoeveel coffeeshops er zijn. En in de Jeugdmonitor 
is per deelgemeente aangegeven hoeveel jeugdigen (tot 16 jaar) blowen. In de tabel 
zijn die twee dingen samengevoegd.  

In de tabel is duidelijk te zien dat er géén relatie is tussen het aantal minderjarige 
blowers en de aanwezigheid van coffeeshops. In de deelgemeenten waar het gebruik 
van marihuana en hasj het hoogst is (Hillegersberg/Schiebroek, Prins Alexander en 
Hoogvliet) zijn géén coffeeshops aanwezig. In Feijenoord en IJsselmonde is het ge-
bruik van marihuana en hasj het laagst. Feijenoord heeft met zijn twaalf coffeeshops 
een hoge coffeeshopdichtheid en in IJsselmonde zijn geen coffeeshops. 

Je kunt er dus geen peil op trekken. Als er een coffeeshop bij een minderjarige in de 
buurt is heeft dat niet tot gevolg dat de kans dat hij gaat blowen hoger wordt. Ander-
zijds kun je ook niet concluderen dat er grote kans is dat iemand gaat blowen als er 
geen coffeeshop in de buurt is. De aanwezigheid van een shop in de buurt is niet van 
invloed of iemand wel of niet gaat blowen.

Delfshaven   11   10%

Centrum   18   12%

Noord    7   12%

Kralingen-Crooswijk  4   11%

Feijenoord   12   9%

Charlois   8   11%

Hoek van Holland  1   ?

Hoogvliet   0   17%

IJsselmonde   0   8%

Prins Alexander   0   17%

Overschie   0   9%

Hillegersberg/Schiebroek  0   17%

TOTAAL   61   12%

Deelgemeente Aantal coffeeshops Percentage jeugdigen dat blowt 

AANTAL COFFEESHOPS PER DEELGEMEENTE VERSUS 
PERCENTAGE JEUGDIGE BLOWERS (TOT 16 JAAR)

Bronnen: Rotterdamse Jeugdmonitor 
2003; Coffeeshops in Rotterdam. Dossier 
kenmerken individuele coffeeshops.

deze verkoop via illegale verkooppunten, 

waar de overheid nauwelijks zicht op heeft. 

De jeugdige koper kan kiezen uit koeriers-

diensten, thuis-of straatdealers of koopt 

het van vrienden, familieleden of bekenden 

die het al dan niet in een coffeeshop kopen. 

En de ouder lijkende consu¬ment probeert 

het ook wel eens zelf bij een coffeeshop. 

Dat gebeurt vooral in coffee¬shops met re-

latief lage toegangsdrempels.

Coffeeshop niet bepalend 
voor blowgedrag
Een van de onderzoekers, Arjan Boersma, 

zoomde in dat Tilburgse onderzoek speci-

fiek in op factoren die een rol spelen bij de 

keuze voor een bepaald verkoopkanaal. Hij 

schreef er zijn afstudeerscriptie over. Hij 

ontdekte dat jongeren geen vast patroon 

hebben bij het kopen van cannabis. De aan-

wezigheid van coffeeshops bleek geen rol 

te spelen in de ervaren beschik¬baarheid 

van cannabis. Bij de keuze voor een ver-

koopkanaal is de kans op succes doorslag-

gevend. De kans om te slagen in een cof-

feeshop schatten de meeste minderjarigen 

zeer klein in, daarom geven ze de voorkeur 

aan andere verkoopkanalen. In de keuze 

tussen verschillende verkoopkanalen zijn 

prijs, kwaliteit en betrouwbaarheid de be-

langrijkste factoren. Met andere woorden: 

iemand van zestien die wil blowen en wiet 

nodig heeft bedenkt hoe hij het makke-

lijkst aan wiet kan komen. De coffeeshop is 

daarbij niet voor de hand liggend. Iemand 

op het schoolplein, een via via contactje op 

een scootertje, of een andere illegale ver-

koper komt veel eerder in aanmerking.  

Dat wordt bevestigd door het Trimbos-in-

stituut. Samen met lokale GGD’s monitort 

het Trimbos-instituut al jarenlang het ge-

bruik van cannabis en andere middelen on-

der scholieren. Uit die onderzoeken blijkt 

steeds opnieuw dat tweederde van de min-

derjarigen tussen 12 en 17 jaar cannabis 

niet bij een  coffeeshop, maar bij illegale 

aanbieders aanschaft. 

Coffeeshop verkoopt niet 
aan minderjarigen
Onderzoeksbureau Intraval doet al geruime 

tijd onderzoek naar coffeeshops en de re-

gels waaraan zij zich moeten houden. Een 

van die regels is dat er geen minderjarigen 

in de coffeeshop mogen komen. Intraval 

concludeert in 2006 dat coffeeshops die re-

gel zeer serieus nemen, omdat de sancties 

voor de coffeeshops op het overtreden van 

deze regel groot zijn. 

Conclusie

Bovenstaande onderzoeken keken niet 

specifiek naar het afstandscriterium. Toch 

kun je eruit opmaken dat een afstandscri-

terium weinig tot geen invloed zal hebben 

op het blow- en koopgedrag van minder-

jarigen. De gemeente Amsterdam heeft 

trouwens vorig jaar wel een onderzoek 

gedaan naar de invloed van het afstands-

criterium. Daarnaast heb ik zelf een klein 

onderzoek gedaan in Rotterdam (zie ka-

der). Uit die onderzoeken valt eveneens 

af te leiden dat het afstandscriterium niet 

het gewenste effect zal hebben. 

De enige reden voor het stellen van een 

grens van 350 meter is dat er op die ma-

nier meer coffeeshops kunnen worden 

gesloten. Of gemeenten de maatregel 

werkelijk in praktijk zullen gaan brengen, 

is echter maar de vraag. Totnutoe is er 

alleen in Rotterdam en Den Haag actief 

opgetreden tegen coffeeshops in de buurt 

van scholen. Het zou interessant zijn om 

te onderzoeken of minderjarigen in die 

gemeenten inderdaad minder blowen. 

Maar ja, de kans is zeer klein dat die ge-

meenten onderzoek laten doen naar het 

effect van de maatregel. Drie jaar gele-

den schreef ik al een keer in Highlife dat 

het afstandscriterium een mooi voorbeeld 

van symboolpolitiek is. Iedereen weet dat 

het niet werkt, maar als je het maar lang 

genoeg blijft roepen, dan gelooft iedereen 

het op een gegeven moment vanzelf wel. 


