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Door: Nicole Maalsté

Coffeeshoptoeristen:

Probleemgevallen of 
welkome gasten?
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Ze zijn een bedreiging voor de coffeeshop en zetten het 
gedoogbeleid op scherp. Volgens velen vormen ze een 
een onbedoeld effect van het Nederlandse gedoogbeleid. 
In de uitspraak over coffeeshop Checkpoint zijn 
coffeeshoptoeristen officieel uitgeroepen tot ongewenste 
vreemdelingen. Dit roept uiteraard allerlei vragen op: 
Waarom zijn coffeeshoptoeristen zo’n groot probleem? En 
wat weten we eigenlijk van coffeeshoptoeristen?

Om maar meteen met de laatste vraag te 

beginnen. Er is best wel wat bekend over 

coffeeshoptoeristen. Er zijn in de afgelo-

pen jaren verschillende onderzoeken ge-

daan naar hun gedragingen. Zo weten we 

bijvoorbeeld hoe vaak ze een coffeeshop 

bezoeken en hoeveel gram ze per keer 

kopen. Ook weten we hoe ze komen en 

hoeveel kilometers ze hebben moeten af-

leggen. En of ze behalve de coffeeshop 

ook nog andere winkels of gelegenheden 

bezoeken. We weten zelfs of ze wel eens 

hasj en wiet op de illegale markt kopen en 

waarom ze dat doen. 

Meestal werden die onderzoeken in op-

dracht van een gemeente uitgevoerd. 

Zo zijn er in Arnhem, Nijmegen, Venlo, 

Terneuzen, Bergen op Zoom, Breda, Roo-

sendaal, Maastricht en Kerkrade tellingen 

verricht, observaties gedaan en enquetes 

afgenomen bij coffeeshoptoeristen. De 

resultaten zijn doorgaans weinig verras-

send. Coffeeshoptoeristen komen meest-

al met de auto en soms met het open-

baar vervoer. Ze komen vooral vanwege 

de gunstige prijs/kwaliteit verhouding en 

het grotere aanbod van cannabis en om-

dat je het in de coffeeshop op een vei-

lige manier kunt aanschaffen. Ze kopen 

zelden op de Nederlandse illegale markt 

(slechts 10% doet dat wel eens) en hou-

den zich keurig aan de 5 grams regel (uit 

politiecontroles in Terneuzen blijkt dat 

een kwart meer bij zich had).

Coffeeshoptoeristen 
spekken de economie
Eén keer is er een landelijke studie gedaan 

om een vergelijking mogelijk te maken. 

Uit die studie blijkt dat het oordeel over 

een plaats ook een rol speelt bij de keuze 

voor een coffeeshop in Arnhem, Venlo of 

Maastricht. Op het eerste gezicht lijkt dat 

ook al geen opzienbarende bevinding. 

Toch is dit erg interessant. Dat betekent 

namelijk dat coffeeshoptoeristen zich net 

als ‘gewone’ toeristen gedragen, die bij-

voorbeeld een museum of een andere at-

tractie komen bezoeken. In het geval van 

de coffeeshoptoerist vormt de coffeeshop 

de trekpleister. Maar ook winkels, benzi-

nestations, kroegen en restaurants pro-

fiteren allemaal mee van het bezoek van 

de coffeeshoptoerist in hun stad. 

OWP research heeft in 2001 en 2008 on-

derzocht hoeveel coffeeshoptoeristen per 

bezoek in Maastricht besteden. Het on-

derzoek laat zien dat zij een belangrijke 

bijdrage leveren aan de Maastrichtse de-

tailhandel en horeca (respectievelijk 38 

miljoen en 80 miljoen per jaar). Ook is 

er een aanmerkelijk indirect omzetef-

fect voor de zakelijke dienstverlening. Al 

deze bestedingen leveren een behoorlijke 

werkgelegenheid op. Het geld dat die cof-

feeshoptoeristen uitgeven in Maastricht 

houdt 1617 mensen een jaar aan het werk 

(zie tabel 1 voor details). 

In tijden van crisis zijn deze inkomsten 

zeer welkom, zou je zeggen. Wat is er dan 

mis met die coffeeshoptoerist? En in hoe-

verre gedraagt deze zich anders dan een 

andere toerist of bezoeker van Maastricht? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden 

moeten we eerst weten wat een coffee-

shoptoerist eigenlijk is.  

De keerzijde van toerisme
Coffeeshoptoeristen zijn in woorden-

boeken niet als een aparte categorie 

opgenomen. De Van Dale kent twee om-

schrijvingen van toeristen. De tweede 

omschrijving lijkt het meest van toepas-

sing op de coffeeshoptoerist: ‘Iemand die 

reist, niet als ontspanning, maar om iets 

te verkrijgen of aan een bepaalde behoef-

te te voldoen’. Als voorbeelden worden 

Maastricht

Overig Nederland 

Duitsland

Frankrijk

Overige landen 

Winkelen Eten/drinken Parkeren Benzine Overig Totaal

24,06

13,70

32,04

23,41

39,11

13,03

10,18

13,61

20,38

18,86

0,83

2,46

2,57

4,40

3,46

4,03

4,87

7,47

23,93

16,61

9,88

6,12

7,32

10,92

5,25

51,83

37,33

63,01

83,04

83,29

TABEL GEMIDDELDE BESTEDING (IN EURO) BUITEN DE COFFEESHOP PER 
BEZOEKER PER DAG NAAR HERKOMST 

Bron: OWP Research, 2008
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genoemd: abortustoeristen, drugstoeris-

ten, heroïnetoeristen, ramptoeristen, rij-

bewijstoeristen en sekstoeristen. 

Toerisme kan volgens de World Tourism 

Organization ingrijpende gevolgen heb-

ben voor de leefsituatie van de lokale 

bevolking. Naast positieve effecten van 

de aanwezigheid van recreanten en toe-

risten is er vaak sprake van negatieve ef-

fecten. Of de aanwezigheid van toeristen 

als negatief wordt ervaren, is sterk af-

hankelijk van het belang dat een persoon 

of groep heeft. De waardering van toe-

risten verschilt dus, afhankelijk van de 

mate waarin personen voor hun inkomen 

afhankelijk zijn van toeristen.

Vrij vertaald betekent dit dat de druk op 

een bepaalde plek (te) groot kan worden 

wanneer veel toeristen daar samenko-

men. Vaak gaat het dan om chaotische 

(verkeers)situaties, geluidsoverlast en 

vervuiling. Wachtende bezoekers van het 

Anne Frank Huis roepen bijvoorbeeld irri-

tatie op bij omwonenden. Om de overlast 

van de wachtende rijen bezoekers tegen 

te gaan zijn de openingstijden verruimd 

en wordt bezoekers de mogelijkheid ge-

boden om een ticket via internet te ko-

pen. In soortgelijke bewoordingen wordt 

de overlast bij het standbeeld van zeeheld 

Michiel Adriaansz. de Ruyter op de Vlis-

singse boulevard beschreven: “Met een 

reeks van maatregelen hoopt het college 

op korte termijn af te rekenen met erger-

nissen veroorzaakt door scooters, (disco) 

auto’s en motoren.” B&W van Vlissingen 

beloven dat er meer politiecontroles op 

geluidsoverlast van scootertjes en disco-

auto’s komen en dat er matrixborden 

worden geplaatst om het rijgedrag van 

de bestuurders te beïnvloeden. Verder 

wordt de rijrichting op Boulevard de Ruy-

ter omgedraaid en komt er een parkeer- 

en stopverbod bij het standbeeld. 

Aanpassen infrastructuur
Interessant aan deze opsomming van maat-

regelen is dat deze allemaal gericht zijn op 

het tegengaan van ongewenste gedragingen 

van de toeristen en het beter geleiden van de 

toeristenstroom. Er worden geen maatrege-

len genomen om het toerisme zelf tegen te 

gaan. Een afname van het aantal toeristen 

zou de druk op de attracties mogelijk kunnen 

verkleinen. Maar kennelijk wordt dat in deze 

gevallen niet als een wenselijke of haalbare 

optie gezien. Ook worden er geen maatrege-

len genomen om de toeristische trekpleister 

minder aantrekkelijk te maken. In verschil-

lende grensgemeenten zijn ook maatregelen 

genomen om de toestroming van coffee-

shoptoeristen te kanaliseren (bijvoorbeeld 

door het verplaatsen van coffeeshops naar 

de grens (Venlo), het aanleggen van parkeer-

terreinen en verwijzingsbordjes (Terneuzen) 

en het instellen van gedragsregels (Kerkra-

de). En met succes, want de overlast is daar 

een stuk minder geworden. Maar sinds de 

uitspraak van de rechtbank over Checkpoint 

in Terneuzen lopen gemeenten die dit soort 

maatregelen nemen het risico om het verwijt 

te krijgen dat ze coffeeshops faciliteren. En 

dat mag niet volgens de rechter.

Afschrikkende maatregelen 
Je zou bijna denken dat de oplossing van 

Bergen op Zoom en Roosendaal, die alle 

coffeeshops hebben gesloten, de enige 

manier is om van die coffeeshoptoeristen 

af te komen. Het lastige daaraan is dat 

je het probleem naar de buren verschuift 

en het gat in de markt dankbaar wordt 

opgevuld door illegale drugshandelaren. 

Omdat ook dit geen aantrekkelijk vooruit-

zicht is, zijn acht gemeenten in Limburg 

al een tijd bezig met het uitdenken van al-

lerlei maatregelen, die het coffeeshopbe-

zoek minder aantrekkelijk moeten maken 

voor coffeeshoptoeristen: een verlaging 

van de maximale verkoophoeveelheid, 

de invoering van pasjessystemen, uitslui-

tend betalen met giropassen. Allemaal 

maatregelen die de drempel voor coffee-

shoptoeristen moeten verhogen om nog 

langer naar Nederland te komen. 

Van de meeste voorgestelde maatrege-

len om coffeeshoptoeristen af te schrik-

ken is echter niet bekend welke gevolgen 

ze hebben. Op basis van gezond verstand 

en een beetje inzicht in de branche kun 

je echter redelijk voorspellen dat het 

verhogen van de drempel een deel van 

de blowers regelrecht de illegale markt 

opstuurt. Met het risico dat het voor de 

Nederlandse blower ook steeds onaan-

trekkelijker wordt om een coffeeshop te 

bezoeken. Want waarom zouden buiten-

landse blowers meer moeite hebben met 

die maatregelen dan Nederlandse? 

Meer overlast
Ook leiden sommige van die maatregelen 

zeer waarschijnlijk tot meer overlast. Neem 

de verlaging van de maximale verkoophoe-

veelheid. In navolging van Terneuzen over-

wegen verschillende grensgemeenten nu 

om die van 5 naar 3 gram terug te bren-

gen. Dat zou het voor coffeeshoptoeristen 

minder interessant maken om de hele weg 

naar Nederland af te leggen. Een aantal ja-

ren geleden was de maximale verkoophoe-

veelheid nog 30 gram. Vanwege kritiek uit 

het buitenland is dat in 1996 teruggebracht 

naar 5 gram. Ook toen ging men er van uit 

dat dit coffeeshoptoeristen zou afschrikken. 

De praktijk bleek weerbarstig. Coffeeshop-

toeristen die verder weg woonden, bleven 

weg. Althans, die werden minder vaak in 

de coffeeshop gesignaleerd. Of zij hun heil 

op de illegale markt hebben gezocht is niet 

duidelijk. Maar er waren ook onbedoelde 

effecten: toeristen kwamen vaker, waar-

door het drukker werd rondom coffeeshops 

en er dus meer overlast ontstond. 

Amsterdamse coffeeshop 
toeristen
Opmerkelijk is ook dat je Amsterdam nooit 

hoort klagen over coffeeshoptoeristen, 

terwijl een groot deel van de klanten van 
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Amsterdamse coffeeshops in het centrum 

uit toeristen bestaat. Coffeeshoptoeris-

ten worden dus niet overal als een groot 

probleem ervaren. De vraag die opdoemt 

is dan natuurlijk waarom het in sommige 

gemeenten wel als een probleem wordt ge-

zien en in andere gemeenten niet. Komen 

er misschien andere soorten toeristen die 

zich anders gedragen? Is er in verschillen-

de gemeenten misschien sprake van een 

ander tolerantieniveau? Of heeft het wel-

licht te maken met de ligging en infrastruc-

tuur rondom de coffeeshops?

Cohen
De brief van de Amsterdamse burge-

meester Cohen aan de Minister van Bin-

nenlandse Zaken van 30 november 2009 

werpt enig licht op de zaak. In deze brief 

stelt de burgemeester dat de situatie in 

de grensstreek beduidend anders is dan 

in Amsterdam: “Toeristen in Amster-

dam zijn hier vaak voor meerdere dagen 

waarbij ze, naast vele andere activiteiten, 

soms ook een coffeeshop bezoeken. Dit 

is anders dan het toerisme in de grens-

streek waar toeristen voornamelijk ko-

men om drugs te halen en dan weer terug 

naar huis te gaan. De noodzaak tot het 

verplaatsen van coffeeshops naar de pe-

riferie als remedie tegen de overlast van 

toeristen, zoals in de grensstreek werd 

voorgesteld, is in de Amsterdamse prak-

tijk niet aan de orde. Ook de noodzaak 

voor maatregelen als de invoering van 

een pasjessysteem voor alle coffeeshops, 

om niet-lokale coffeeshopbezoekers te 

weren, wordt in Amsterdam niet gevoeld. 

Integendeel, Amsterdam ziet hier risico’s 

voor toename van straathandel en handel 

van ‘illegale’ verkooppunten.”

Afgaande op de brief van Cohen heeft het 

coffeeshoptoerisme in Amsterdam inder-

daad een ander karakter. De toeristen die 

coffeeshops bezoeken komen meestal te 

voet en zij bezoeken naast coffeeshops 

ook andere horecagelegenheden, toeristi-

sche attracties en winkels. Er is dus niet 

of nauwelijks sprake van overlastgevende 

en onveilige verkeerssituaties en ze komen 

niet alleen voor de coffeeshops. De verge-

lijking die Cohen maakt tussen coffeeshop-

toeristen in Amsterdam en in de grensste-

den, gaat trouwens niet helemaal op voor 

Maastricht. Een belangrijk deel van de cof-

feeshoptoeristen die Maastricht bezoeken, 

bezoekt naast de coffeeshops ook winkels 

en andere horecagelegenheden.  

Ingetogen coffeeshop 
toeristen
Dat coffeeshoptoeristen zich niet overal 

hetzelfde gedragen, komt ook naar voren 

in een recent onderzoek van het Instituut 

voor Veiligheids- en Crisismanagement 

(COT) in Kerkrade. De onderzoekers 

constateren dat Duitse drugstoeristen 

in Kerkrade ander gedrag vertonen dan 

bijvoorbeeld Franse en Belgische drugs-

toeristen: “Duitse drugstoeristen gedra-

gen zich ingetogen, zo niet voorzichtig: 

ze zijn rustiger wat gedrag en rijgedrag 

betreft dan de Franse of Belgische drugs-

toeristen die we elders bij ander onder-

zoek hebben geobserveerd.” 

Volgens de onderzoekers komt dit door 

het robuuste optreden van de Duitse po-

litie tegen bezit van cannabis en drugs-

smokkel: “De toeristen vallen het liefst zo 

weinig mogelijk op, omdat ze controles, 

speekseltesten en (hoge) boetes vrezen, 

en soms ook omdat het softdrugsbezit 

vanwege een aanhouding bekend raakt 

bij een werkgever. De Duitse drugstoe-

risten hebben vrees voor de politie.” 

Of ze nu wel of geen overlast veroorzaken, 

eind april zal het Europese Hof bepalen of 

coffeeshoptoeristen nog langer welkom 

zijn in Nederlandse coffeeshops. Mocht 

dat niet zo zijn dan mogen alleen mensen 

met een Nederlandse nationaliteit de cof-

feeshop nog in. En als de uitspraak posi-

tief uitvalt voor de coffeeshoptoerist, dan 

wordt het hoog tijd dat grensgemeenten 

hun infrastructuur aanpassen zodat loka-

le bewoners de coffeeshoptoerist als een 

welkome gast gaan zien en er geen extra 

overlast van ervaren. 


