Coffeeshopbezoekers Terneuzen
najaar 2009

4. CONCLUSIES

Om de aard en omvang van de bezoekers van de coffeeshop in Terneuzen in het najaar van
2009 te bepalen, zijn door bureau INTRAVAL tellingen uitgevoerd van het aantal bezoekers.
Tevens zijn 190 enquêtes afgenomen onder bezoekers van de coffeeshop.
• Aantal coffeeshopbezoekers toegenomen met 28%
Gemiddeld bezoeken in het najaar van 2009 per dag 600 kopende bezoekers de coffeeshop
in Terneuzen, terwijl dat aantal in het voorjaar van 2009 op 470 lag. Dit is mogelijk voor
een deel te verklaren door de 14% van de bezoekers die voorheen wel eens softdrugs in
Bergen op Zoom of Roosendaal kocht.
• Afstand woonplaats tot coffeeshop Terneuzen gemiddeld 60 kilometer
In vergelijking met 2007 leggen de coffeeshopbezoekers minder grote afstanden af om de
coffeeshop in Terneuzen te bezoeken. De gemiddelde afstand van de woonplaats van de
bezoekers tot de coffeeshop is afgenomen van 90 kilometer in 2007 tot 60 kilometer in het
najaar van 2009. Bijna twee derde van de bezoekers (63%) woont op minder dan 50
kilometer afstand van Terneuzen.
• Bezoekers kopen minder bij illegale verkooppunten
Het aantal coffeeshopbezoekers dat hasj en wiet koopt bij Belgische of Franse
verkooppunten is afgenomen van 16% in het voorjaar van 2009 naar 5% in het najaar van
2009. Het kopen van softdrugs van vrienden is afgenomen van 24% naar 15%.
• 14% van de bezoekers kocht voorheen wel eens in Bergen op Zoom of Roosendaal
Van de coffeeshopbezoekers kocht 14% voorheen wel eens softdrugs in Bergen op Zoom of
Roosendaal, waarvan 6% toen de coffeeshop in Terneuzen nog niet bezocht. De
meerderheid (84%) is nooit in de coffeeshops in Bergen op Zoom of Roosendaal geweest.
• Giraal betalen zorgt voor grootste afname in coffeeshopbezoek
Als het verplicht wordt giraal te betalen in de gedoogde coffeeshop in Terneuzen zou 38%
van de bezoekers er geen softdrugs meer kopen. Een derde (32%) zou wegblijven als er nog
maar 2 gram gehaald kan worden, terwijl 12% van de bezoekers zegt geen hasj en wiet
meer te kopen in Terneuzen als er een pasjessysteem wordt ingevoerd waarop alle Zeeuwse
coffeeshops zijn aangesloten.
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