Coffeeshops, bezoekersstromen,
motieven voor bezoek en spreiding
in Amsterdam ~ Onderzochte
coffeeshops in West en Oost
In totaal zijn er twintig coffeeshops binnen de gekozen
onderzoeksgebieden: veertien in West en zes in Oost. In
twaalf hiervan hebben we bezoekers geïnterviewd (acht in
West en vier in Oost), hoewel één van deze coffeeshops na
een handvol interviews de toestemming introk. In en
rondom alle twintig coffeeshops zijn observaties gedaan en in de meeste
coffeeshops is de eigenaar of een personeelslid geïnterviewd.
Bezoekersstromen
Over het algemeen zijn de coffeeshops dagelijks geopend, vanaf ’s ochtends
(variërend van 08:00-12:00 uur) tot ’s avonds laat (meestal 23:00, 24:00 of 01:00
uur). Het aantal bezoekers per dag en per coffeeshop varieert sterk. In sommige
coffeeshop tref-fen we nooit meer dan een paar klanten aan, in andere kan het
oplopen tot enkele tientallen op piekmomenten. Verspreid over de dag trekken
sommige coffeeshops hoogstens 20-30 klanten, bij andere loopt het op tot
200-300. Het aantal klanten per dag hangt niet eenduidig samen met de grootte
van de coffeeshop. Een kleine coffeeshop kan veel klanten trekken, vooral als er
veel halers komen.
Coffeeshop P (West) is op onregelmatige tijden open en lijkt meer op een kroeg.
Toen we de shop een keer geopend zagen, zat er één klant. De eigenaar wilde niet
echt meewerken en zei dat er ook nooit veel klanten komen.
De middelgrote coffeeshop B (West) is de hele dag geopend. De shop is donker
ingericht, straalt weinig gezelligheid uit en is opgesplitst in tweeën: een
verkoopbalie en een afgesloten deel waar je als buitenstaander niet gemakkelijk
naar binnen gaat – je kunt niet naar binnen kijken. Daar zijn ook de rookruimte,
met ongeveer 40 zitplekken, computers met internet, televisie en games. Er
komen gemiddeld zo’n 50 bezoekers per dag, vooral halers. Het drukst is het van

18:00 tot 21:00 uur.
Coffeeshop G ligt wat meer afgelegen dan de andere shops in West, maar is goed
bereikbaar en heeft veel parkeergelegenheid voor de deur. Het is een redelijk
grote shop, met ca. 25 zitplekken en niet ongezellig ingericht, maar trekt toch
gemiddeld slechts zo’n 30 bezoekers per dag. Alleen op zaterdag is het wat
drukker.
Coffeeshop R (Oost) is klein en vol ingericht. Er is een aparte haalbalie en
eigenaar/personeel bepaalt wie er in het zitgedeelte mag komen (d.m.v. een
beveiligde deur). Echt een klein buurtshopje, met rond de 50-60 klanten, redelijk
verspreid over de dag.
Coffeeshop A (West) is niet groot, maar ook niet klein, ziet er fris en goed
verzorgd uit en heeft ca. 15 zitplekken (tafels en stoelen), waaronder enkele in de
aparte, lichte rookruimte. Er is geen aparte haalbalie. De keren dat wij er waren,
stond er een vrouw achter de bar, als een van de weinige shops in De Baarsjes.
De muziek is wisselend, wij hoorden vooral house. Tot 13:00 uur is het rustig. De
drukke uren zijn 17:00-19:00 en 22:00-23:00 uur, tegen sluitingstijd. Gemiddeld
komen er zo’n 100-120 bezoekers per dag.
Coffeeshop K (Oost) ligt in een grote straat en is daardoor goed bereikbaar met
de auto, maar ook met de metro. Deze kleine coffeeshop, die door een eenvoudige
inrichting wel wat weg heeft van een snackbar, heeft een grote omloop, met zo’n
200-300 klanten per dag. De coffeeshop is de hele dag geopend, met als piekuren
17:00-19:00 uur. Er komen vrijwel uitsluitend halers. Alleen vaste
klanten/vrienden kunnen binnen zitten.
’s Ochtends komen de minste bezoekers, ’s middags wat meer en de piekuren zijn
meestal achter in de middag en aan het begin van de avond. Sommige
coffeeshops hebben ook een tweede (kleinere) piek aan het eind van de avond,
voor sluitingstijd. Zeven van de twintig coffeeshop hebben een aparte ‘haalbalie’
en sommige van deze coffeeshops hebben nauwelijks of geen zitruimte. Bij de
coffeeshops met zitruimte varieert het aantal zitplekken van circa tien tot vijftig.
De helft van de coffeeshops heeft een rookruimte.
Profiel
Vaak bestaat rond de helft van de bezoekers uit halers, maar er is ook een
coffeeshop met ongeveer tweederde halers, een andere met ongeveer driekwart

halers en twee coffeeshops hebben (vrijwel) alleen halers. Overal zijn mannelijke
bezoekers in de meerderheid en sommige coffeeshops trekken nauwelijks of
helemaal geen vrouwen. De leeftijd varieert; er zijn coffeeshops die vooral
twintigers trekken, andere waar overwegend dertigers en veertigers komen, maar
er zijn ook enkele coffeeshops met een brede leeftijdsrange. Sommige coffeeshops
trekken een etnisch nogal homogene klantenkring; die zien we vooral in West en
dan betreft het voornamelijk Marokkanen. In Oost is er meer etnische variatie.
Coffeeshop D (West) heeft wel wat weg van een buurthuis; veel bezoekers komen
er een paar uurtjes gezellig zitten en bijvoorbeeld voetbal kijken. Er zijn ca. 20
zitplaatsen (banken langs de muren en wat stoelen). De muziek komt van de tv
(TMF), er is een gameautomaat en er zijn bordspellen. Gemiddeld komen er zo’n
100 bezoekers per dag, waarvan de helft afhaalt en de helft ook even binnen gaat
zitten. De meeste bezoekers zijn Marokkaans of Turks, in overgrote meerderheid
jongens/mannen en overwegend twintigers.
Coffeeshop E (West) heeft ongeveer 60 bezoekers per dag, voornamelijk vaste
klanten van Marokkaanse afkomst en rond de 30 jaar. Er zijn weinig vrouwelijke
bezoekers. De inrichting doet denken aan een sportkantine; veel licht,
house/trance muziek, een pooltafel, tafelvoetbal en ca. 25 zitplaatsen, alles wat
verouderd. Ook is er een tv en computer met internet.
Coffeeshop I (Oost) heeft een zeer uiteenlopende klantenkring, zowel wat betreft
leeftijd als etniciteit. Autochtone Nederlanders, Surinamers, Marokkanen en
Turken zijn veel geziene klanten.
Motieven voor bezoek
Er zijn coffeeshops waar veel klanten alleen komen om hasj of wiet te kopen,
terwijl andere coffeeshops relatief veel vaste klanten hebben die elkaar opzoeken
voor de gezelligheid en om vrienden te ontmoeten. Soms lijkt de kwaliteit van de
cannabis een rol te spelen, andere keren de aanwezigheid van een rookruimte.
Coffeeshop F (West) doet qua inrichting denken aan een sportkantine, hoewel de
grote rookruimte meer weg heeft van een theehuis. Het is een lichte shop met
schilderijen aan de muren en ca. 50 zitplekken. Er wordt veel snoep/chips
verkocht en er kan gebruik worden gemaakt van tv, internet en spelletjes. Het is
een grote en drukbezochte coffeeshop met veel vaste klanten, voornamelijk wat
oudere Marokkaanse mannen (dertigers, veertigers en wat vijftigers). Het

personeel kent de meeste bezoekers. De helft bestaat uit halers. De coffeeshop
staat bekend om de goede kwaliteit cannabis.
Coffeeshop C (West) is gemakkelijk toegankelijk, ziet er gezellig uit en het
personeel is gastvrij. Er is een aparte gang voor halers en een grote ruimte waar
gerookt mag worden (ca. 15 zitplaatsen). Er komen ongeveer 50 bezoekers per
dag. Verschillende bezoekers zeggen hier vanwege de mindere kwaliteit geen
wiet of hasj te kopen, maar er wel te komen om een joint te roken.
Bereikbaarheid en overlast
Alle twintig coffeeshops zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer en
meestal ook met de auto (grotendeels betaald parkeren). De parkeergelegenheid
varieert, maar levert voor de bezoekers, met uitzondering van een enkele
coffeeshop in Oost, doorgaans geen problemen op. Fout of dubbel parkeren door
coffeeshopbezoekers komt weinig voor. Soms staan er scooters voor de deur of
wat verderop in de straat geparkeerd, vaker zijn het fietsen. Bezoekers groeten
elkaar wel voor de deur of maken een praatje, maar over het algemeen duurt dit
kort. Voor zover hierbij sprake is van overlast, betreft dit voornamelijk mensen
die op straat of pleintjes rondhangen, hoewel dit niet per se coffeeshopklanten
zijn.
Bij coffeeshop D (West) hangen vaak groepjes (Marokkaanse) jongens/mannen
met scooters voor de deur.
Coffeeshop F (West) heeft voldoende parkeergelegenheid voor de deur, maar die
wordt vooral gebruikt door buurtbewoners. Er staan regelmatig scooters voor de
deur.
Bij coffeeshop Q (West) kan redelijk goed voor de deur geparkeerd worden, maar
het is er nooit druk en we zien tijdens de observaties niemand met de auto komen.
Coffeeshop I (Oost) is door zijn ligging goed bereikbaar met zowel het openbaar
vervoer als de auto en is een echte haalshop. Hoewel de (betaalde)
parkeerplaatsen beperkt zijn, leidt dit niet tot duidelijke parkeeroverlast.
Bezoekers laten hun vrienden een rondje rijden door de straat, terwijl zij
ondertussen zelf wiet of hasj halen. Veel klanten komen op de fiets of lopend en in
mindere mate met het openbaar vervoer of de scooter. Af en toe praten klanten
met elkaar voor de shop, maar er zijn geen groepjes die langere tijd in de buurt
van de coffeeshop rondhangen.

De kleine coffeeshop J (Oost) ligt in een eenrichtingsstraat in een woonwijk,
waardoor de bereikbaarheid voor klanten met een auto vrij lastig is. Bovendien
zijn de meeste parkeerplekken al bezet door buurtbewoners. Op de deur hangt
een bord met de boodschap: “mensen die dubbel parkeren worden niet geholpen”.
De meeste klanten komen dan ook te voet. Er is geen aparte rookruimte.
Bezoekers staan soms wel voor de deur, maar ze zijn niet luidruchtig.
Coffeeshop K (Oost) ligt aan een grote straat en is daardoor goed bereikbaar met
de auto, maar ook met de metro en trekt hierdoor relatief veel klanten uit
Zuidoost. In de omgeving is er voldoende parkeergelegenheid, maar eigenlijk
worden alleen de paar parkeerplaatsen direct voor de deur gebruikt. Er komen
vrijwel uitsluitend halers. De coffeeshop fungeert tevens als ontmoetingsplaats
voor oudere Marokkaanse mannen, die tot laat ’s avonds voor de shop en op het
pleintje met elkaar staan te praten. Ondanks deze ‘hangouderen’ ervaren we de
sfeer niet als onprettig.
Coffeeshop N (Oost) is een goed bezochte coffeeshop en ligt op paar minuten
lopen van een andere coffeeshop, maar is net iets minder goed bereikbaar omdat
men hier niet even op de hoek kan stoppen. De bezoekers zijn wezenlijk
verschillend. Bij de coffeeshop vlakbij komen klanten alleen om hasj of wiet te
kopen, terwijl bij coffeeshop N klanten urenlang op het pleintje ervoor blijven
hangen of gaan zitten in het naastgelegen café. Op het pleintje wordt sowieso veel
rondgehangen en hierbij is er een duidelijke driedeling: jongeren, oudere mannen
en vrouwen met kinderwagens. Hoewel er tijdens onze observaties geen
onregelmatigheden plaatsvinden, zorgt al het hangpubliek niet echt voor een
aangename sfeer.
Coffeeshop L (Oost) ligt aan een grote weg en is in die zin goed bereikbaar. Het
aantal parkeerplaatsen is beperkt, maar op ongeveer 5 minuten loopafstand zijn
bus- en tramhaltes. Telkens wanneer we in deze coffeeshop komen, is het erg
rustig. Van alle geselecteerde coffeeshops in Oost heeft deze kleine en donkere
shop de minst prettige uitstraling. Het pleintje bij de coffeeshop heeft een slechte
reputatie vanwege hangjongeren en de daarmee gepaarde overlast, maar tijdens
onze observaties is het steeds heel rustig op het pleintje.
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