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VOORWOORD
Het PCN staat sinds zijn oprichting in de voorhoede van

de ontwikkeling van het cannabis en coffeeshopbeleid in

Nederland. Een ontwikkeling die soms tergend langzaam

is en soms stormachtig. Het jaar 2019 kan als stormachtig

worden getypeerd. Op 22 januari keurde de Tweede

Kamer het wetsvoorstel voor het experiment gesloten

coffeeshopketen goed, de wietproef, in de volksmond. De

tien gemeenten die mee gaan doen aan de proef werden

eind augustus bekend. U leest er meer over in hoofdstuk

3 van dit sociaal jaarverslag.

2019 was ook het jaar waarin de Haarlemse

coffeeshopveteraan Nol van Schaik plotseling overleed in

zijn tweede vaderland Spanje. Justitieminister

Grapperhaus reisde naar Bangkok om te overleggen over

de zaak Johan Van Laarhoven. De collega’s van de BCD

vierden hun 25-jarig bestaan, de stichting VOC haar 10-

jarig bestaan. En de Hoge Raad oordeelde dat

rookruimtes volledig moeten worden verboden. 

De stichting Epicurus foundation besloot haar activiteiten

te staken omdat het voornaamste doel, op het hoogste

niveau in gesprek komen met de overheid over het

coffeeshopbeleid, is bereikt. Cannabis Connect bleek ook

in 2019 een effectieve spreekbuis van de

coffeeshopbranche en een betrouwbare gesprekspartner

voor de overheid en de media. In hoofdstuk 4 meer over

de samenwerking van PCN en BCD binnen Cannabis

Connect. 

De dynamiek in de cannabiswereld blijft groot, binnen

en zeker ook buiten onze landsgrenzen. De wereldwijde

corona crisis die de wereld nu teistert zorgt voor nieuwe

uitdagingen en onzekerheid, ook voor onze branche. De

wereld verandert, maar één ding is zeker: de renaissance

van de cannabisplant is nog maar net begonnen.

Hein Schafrat
Voorzitter PCN
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De geschiedenis van het PCN

gaat terug tot 1997, toen in

Leeuwarden het Platform

Cannabisondernemingen

Friesland werd opgericht. In het

jaar 2000 werd het PCF een

landelijke vereniging en heet

sindsdien Platform

Cannabisondernemingen

Nederland, kortweg PCN. De

leiding is in handen van een

bestuur, dat regelmatig

vergadert. 

Missie
- Belangen van onze cannabisondernemingen beharti-

gen.
- Invloed uitoefenen op landelijk en lokaal overheidsbeleid.
- Cannabisondernemers met elkaar verbinden.

Visie
- Erkende professionele branche in gesprek met de

overheid. 
- Goed imago en professionele uitstraling. 
- Kunnen functioneren als “gewone” bedrijven met een

degelijke bedrijfsvoering.

Kernwaarden

- Bundeling van krachten vanuit onze ervaring en (PCN)
geschiedenis.

- Regulering van het volledige proces van teelt tot gebruik. 
- Verspreiden van feitelijke kennis. 
- Het in goede banen leiden van cannabisgebruik. 

Strategie
- Bouwen aan vereniging en samen opkomen voor onze

belangen.
- Activiteiten die er toe leiden dat de overheid ons erkent

als gesprekspartner.
- Aansturen op het decriminaliseren en normaliseren van

cannabisgebruik.
- Juiste informatie verspreiden.

Belang van lidmaatschap: eendracht maakt macht
Lidmaatschap van een branchevereniging is voor elke
ondernemer belangrijk. Niet alleen om op de hoogte te
blijven van actuele ontwikkelingen in de branche en
ervaringen te delen met collega’s, maar ook omdat je
alleen in georganiseerd verband een serieuze
gesprekspartner voor de overheid kunt zijn. 

Het beleid van de overheid is direct van invloed op onze
bedrijfsvoering, maar wij beschikken als
coffeeshopondernemers over de belangrijke, decennia
lange praktijkervaring. Daarom is het zowel voor de
overheid als voor de ondernemers cruciaal om met
elkaar in gesprek te blijven. 

Eendracht maakt macht, juist in een tijd waarin er zoveel
verandert voor de coffeeshopbranche. Denk aan de
wietproef, het totaalverbod op rookruimtes, de
problematiek rond de zogenaamde schaarse vergunning,
maar ook aan de positieve ontwikkelingen buiten
Nederland en de corona crisis. 

Het PCN streeft er naar ervaring en krachten te bundelen
en effectief te communiceren met de politiek,
bestuurders, media en andere stake holders. Hoe meer
leden, hoe effectiever we als vereniging de belangen van
coffeeshopondernemers kunnen behartigen. 

50% korting voor nieuwe leden
Nieuwe leden krijgen het eerste jaar 50% korting op de
contributie. Meer informatie over het PCN lidmaatschap
is te vinden op de PCN website:
https://platformcannabis.nl/.6 7
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Naast regelmatig overleg per Skype van het kernbestuur,
vergaderde het PCN bestuur in hat jaar 2019 acht keer:
vier keer op het PCN kantoor in Eindhoven, een keer in
Haarlem, een keer in Apeldoorn, een keer in Tilburg en een
keer in Vianen. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
vond op 12 juni plaats bij cultuurbos Bosvreugd in Tilburg. 

Record ledenaantal
Het ledental van de vereniging steeg door naar een nieuwe
recordhoogte: 69 leden aan het einde van 2019. Zij
vertegenwoordigen in totaal 85 coffeeshops, in 36
Nederlandse steden, verspreid over tien provincies. 102
van de 380 gemeenten in Nederland hebben coffeeshops,
zodat het PCN vertegenwoordigd is in ruim een derde van
alle coffeeshopgemeenten.

22 januari: Tweede Kamer keurt wetsvoorstel 
wietproef goed

23 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst PCN en 
uitreiking Koos Zwart Award 

11 april: Definitieve AMvB wietproef 
gepubliceerd

23 april: Inschrijving wietproef voor 
gemeenten van start

25 april: Tweede Kamer debatteert over 
Johan van Laarhoven

11 mei: Stichting VOC viert 10-jarig bestaan
12 Juni: Algemene Ledenvergadering en 

Meet & Greet bijeenkomst PCN 
27 juli: Coffeeshopondernemer Nol van 

Schaik overlijdt onverwacht in Spanje
22 augustus: Stuurgroep Cannabis Connect 

overlegt in Den Haag, position paper 
23 augustus: Grapperhaus overlegt in Bangkok 

over Johan van Laarhoven

28 augustus: De tien gemeenten die meedoen aan 
de wietproef worden bekend

7 september: BCD viert het 25-jarige jubileum met 
varend feest in Amsterdam

25 september: Cannabis Connect meeting Utrecht 
voor wietproef coffeeshops

27 september: Hoge Raad oordeelt dat alle 
rookruimtes mverboden moeten 
worden

30 september: Ontwerp Regeling experiment 
gesloten coffeeshopketen 
gepubliceerd

5 november: Eerste Kamer debatteert over de 
wietproef

11 november: Reactie Cannabis Connect Internet 
consultatie Ontwerp Regeling 
experiment gesloten coffeeshopketen

12 november: Eerste Kamer stemt met ruime 
meerderheid vóór de wietproef

HOOFDSTUK 2 
TERUGBLIK OP HET
VERENIGINGSJAAR 2019

Het PCN bestuur bestond in 2019 uit:
Hein Schafrat Voorzitter
Murat Tagluk Secretaris
Dick van Haaren Vice penningmeester
Ricardo Hewitt Woordvoerder (vanaf juli 2019)
Wouter van Egmond Woordvoerder (tot juni 2019)
Derek Kent Gewoon bestuurslid
Myranda Bruin Gewoon bestuurslid

HET VERENIGINGSJAAR 2019 IN VOGELVLUCHT:
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recreatief gebruik. Het kabinet komt daartoe zo mogelijk
binnen zes maanden met wetgeving. Deze experimenten
wordt uitgevoerd in een aantal (middel)grote gemeenten
(zes á tien). Doel van de experimenten is om te bezien of
en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd
aan de coffeeshops toegeleverd kan worden (gesloten
coffeeshopketen) en wat de effecten hiervan zijn. De
experimenten worden onafhankelijk geëvalueerd, waarna
het kabinet beziet wat het te doen staat.’

Nu, een kleine drie jaar later, is de wietproef weliswaar nog
steeds niet begonnen, maar de contouren zijn scherper
geworden en de lijst met tien deelnemende gemeenten is
bekend. Zestien PCN leden gaan meedoen aan het
experiment. Diverse teelt initiatieven die proberen een van
de tien beschikbare ontheffingen te bemachtigen zijn
bekend.

Stuurgroep Cannabis Connect
Het PCN heeft, via Cannabis Connect, vanaf het begin zo
effectief mogelijk invloed proberen uit te oefenen op de
voorwaarden en inrichting van het experiment. Een
belangrijk moment was het overleg met de relevante
ambtenaren van de ministeries van justitie en veiligheid en
VWS op 22 augustus. Hiervoor stelde de stuurgroep
Cannabis Connect een position paper van zes pagina’s in,
terug te vinden op http://www.cannabisconnect.org/wp-
content/uploads/2015/08/Input-CC-voor-consultatie-22-au
gustus-2019.def_.pdf.

De belangrijkste adviezen:
- De branche wil graag meewerken aan een kansrijk en

uitvoerbaar experiment.
- Er zijn nog steeds serieuze zorgen over de

uitvoerbaarheid.
- De korte opbouw- en afbouwfase brengt onnodige

risico’s met zich mee.
- Er zijn grote zorgen over het gebrek aan lokaal

maatwerk, de verplichte deelname aan het experiment,
de transporteisen en het verbod op verkoop van
buitenlandse hasj en edibles.

- Het is onverstandig om de komende zes jaar niets te
veranderen aan de achterdeurproblematiek bij
coffeeshops die niet deelnemen aan het experiment.

- Een werkbare handelsvoorraad en de mogelijkheid om
cannabis te (laten) testen zijn ook voor niet-deelnemende
coffeeshops dringend gewenst.

- Cannabisgerelateerde bedrijven ervaren veel problemen
met banken en deze situatie behoeft dringend
verbetering.

Verpakking en etiket

Met de huidige praktijk in het achterhoofd pleit Cannabis
Connect voor terughoudendheid bij etikettering en bijsluiter
en voor een doorzichtige verpakking, zodat consumenten
kunnen zien en ruiken wat zij kopen. De verplichting om
producten in gesealde verpakkingen te verkopen is
overbodig wanneer er met een goedwerkend ‘track and
trace’ systeem wordt gewerkt. Schriftelijke informatie is
weinig effectief in een tijd waarin veel van dit soort
informatie via apps en internet wordt gedeeld. Cannabis
Connect adviseert daarom om alleen de relevante
(product)informatie op de verpakking te zetten en qua
preventie in te zetten op social media en het (bij)scholen
van coffeeshopmedewerkers, zodat zij deze informatie
kunnen overbrengen  op de klanten. Een QR-code of
weblink op de verpakking kan daarnaast verwijzen naar
aanvullende, actuele informatie.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Het toestaan van pesticiden is uitermate schadelijk voor
het imago van de legale cannabisproducten. Wanneer de
legale cannabisproducten pesticiden-vrij zijn, kunnen
coffeeshops die in het experiment zitten zich op een
positieve manier profileren ten aanzien van aanbieders op

Aan de Amerikaanse schrijver
Mark Twain wordt 
het citaat ‘Continuous improvement
is better than 
delayed perfection’ toegeschreven.
In goed
Nederlands: voortdurende
 verbetering is beter dan
 uitgestelde perfectie. 
Een observatie die zeker geldt voor het Nederlandse
coffeeshopbeleid. Sinds de Opiumwet in 1976 werd
gewijzigd om een fundamenteel onderscheid te maken
tussen cannabis en andere illegale drugs, heeft dat beleid
met horten en stoten vorm gekregen.

Koos Zwart
Het coffeeshopbeleid is nooit perfect geweest, sterker: de
coffeeshop zelf is een uitvinding van innovatieve
ondernemers, niet van politici of beleidsambtenaren. De
richtlijnen voor ‘kleinhandel in hennepproducten’ die het
Openbaar Ministerie in 1980, onder druk van wijlen Koos
Zwart, publiceerde in de Staatscourant [*] waren een
reactie op een maatschappelijke realiteit. Ruim tien jaar
later, in 1991, volgden de zogenaamde AHOJG-criteria, die
nog steeds de basis vormen van het coffeeshopbeleid.

Wet gesloten coffeeshopketen
De decennialange impasse rond regulering van de
achterdeur van de coffeeshops leek eindelijk doorbroken
toen de Tweede Kamer op 21 februari 2017 met een nipte
meerderheid de Wet gesloten coffeeshopketen aan nam,
een initiatief van D66. Deze wet bereikte echter nooit de
Eerste Kamer. 

Experiment
Tijdens de formatie van het kabinet Rutte III verdween de
al aangenomen Wet gesloten coffeeshopketen in de ijskast
en presenteerde het nieuwe kabinet een experiment. In het
regeerakkoord, Vertrouwen in de toekomst (oktober 2017),
staat over dit experiment:

‘Er komt wet- en regelgeving ten behoeve van uniforme
experimenten met het gedoogd telen van wiet voor
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de illegale markt. Zij zijn dan de enige die met zekerheid
kunnen zeggen dat zij pesticiden-vrije wiet verkopen.
Cannabis Connect is daarom van mening dat de lijst van
gewasbeschermingsmiddelen die in Canada is toegestaan
NIET geschikt is voor de Nederlandse praktijk. 
Cannabis Connect adviseert om tijdens het wietexperiment
te werken met natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen
en dit ook goed te controleren. Voor de meest voorkomende
plagen (zoals spint, toprot en trips) zijn natuurlijke vijanden
beschikbaar. De plagen waarvoor (nog) geen natuurlijke
vijanden beschikbaar zijn (met name meeldauw) kunnen
grotendeels worden voorkomen met klimaat-technische
maatregelen in de productiefaciliteit.

Selectie telers
Een continue, kwalitatief en gevarieerd aanbod van hasj en
wiet in de coffeeshops is cruciaal om te voorkomen dat de
consument naar de illegale markt gaat. Cannabis Connect
adviseert om bij selectie van de telers expliciet te kijken
naar de maatregelen die de teler neemt om de
belangrijkste (teelt)risico’s af te dekken:
- voorkomen en bestrijden van plagen
- gebrek aan juiste en voldoende gevarieerde genetica
- onvoldoende ervaring teler(s)

Experts
Cannabis Connect adviseert om in de begeleidingscom-
missie van het experiment en in de commissie die de te

lers selecteert experts op te nemen op het vlak van
cannabisteelt, de cannabismarkt en de gedragingen op die
markt (zowel de legale, gedoogde als de illegale markt)
alsmede vertegenwoordigers uit de coffeeshopsector zelf

Internet consultatie november 2019
In november diende Cannabis Connect een document van
zeven pagina’s in ten behoeve van de internet consultatie
Ontwerp Regeling experiment gesloten coffeeshopketen.

Dit document is als bijlage achterin dit jaarverslag
opgenomen. Het PCN blijft zich hard maken voor enerzijds
een uitvoerbaar experiment en anderzijds verbetering van
de omstandigheden en regelgeving voor de coffeeshops
buiten het experiment. 
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Almere (3)
Chillie Kiki
Koffie en Dromen (‘de Blowboot’)
(PCN lid)
Loungeshop Domino

Arnhem (11)
Happy Days
Joint Venture
Lucky Luke
Omigo
De Pinguin
Speak Easy
THC
Uncle Sam
Upstairs
De Walm
Zero Zero

Breda (8)
De Baron (PCN lid)
Fly ’n High (PCN lid)
Majestik
Het Paradijs (PCN lid)
Pax (PCN lid)
Purple Rain
Sky
The Cat

Groningen (12)
The Clown (PCN lid)
Dees (PCN lid) 
de Driemaster (PCN lid)
The Happy Corner

De Medley (PCN lid)
Metamorphose (PCN lid)
Taverne Oasis (PCN lid)
Rag-a-Muffin
Reykjavik
Retro
De Schavuit
De Vliegende Hollander

Heerlen (2)
The Brothers Coffeeshop
The New Capricorn

Hellevoetsluis (1)
Barbershop

Maastricht (14)
Black Widow
Slow Motion
Cool Running
Heaven 69
Coffeeshop Club 69
Easy Going
Mary Jane (PCN lid)
Missouri
Kosbor
Maxcy’s
Fantasia
Rastafarihouse Boni
Mississippi
Smokey

Nijmegen (13)
Dakota

Dreadlock (PCN lid)
Headshop
Jamaica 
Jet Set (PCN lid)
Ketama
De Kronkel 
De Kruidentuin
‘t Kunsje
Lucky Luck
Het Nijmeegs Wonder
Smoke
De Wedren

Tilburg (12)
Africa
Casa
Crackers
Highlander
Level
Maximillian (PCN lid)
De Muze (PCN lid)
Pasja
Shiva
The Grass Company (PCN lid)
The Grass Company Spoorlaan
(PCN lid)
Toermalijn (PCN lid)

Zaanstad (3) 
The Squad
Headlines
Moonlight (momenteel gesloten,
hoger beroep loopt)

Lijst van gemeenten en coffeeshops die meedoen aan de wietproef

Cannabis testen in het laboratorium
[*]: Richtlijnen voor het opsporings- en
strafvorderingsbeleid inzake strafbare fei-
ten van de Opiumwet, Staatscourant 18 juli
1980, nr. 137, onder kopje A.6



coffeeshophouders”, zegt Meijers.
„Een voorwaarde is dan wel dat die
coffeeshops een Bibob moeten

ondergaan.” Gedoe met het
verkrijgen van een bankrekening
hadden ze niet: „Die hebben we al
anderhalf jaar. Bij de KvK staan we
ingeschreven om ons voor te
bereiden op deelname aan het
experiment.” Met de stichting vroeg
JoinUs met succes verklaringen
omtrent het gedrag (vog) aan; John
als hoofd teeltafdeling, zijn vrouw
Ines als bedrijfsleider.’

Project C: ‘De bekendste’
‘De telers die tot nu toe veruit de
meeste publiciteit hebben gehad,
komen uit Breda. Advocaat Peter
Schouten, huisarts Ronald Roothans
en oud-Statenlid Joep Van Meel
komen met kassenbouwexpert Pascal van Oers twee keer
per week samen om hun wietonderneming op te zetten.
Volgens Van Oers moet er tussen de 16 en 18 miljoen euro
worden opgehaald om van start te gaan en zouden er
„meerdere investeerders zeer geïnteresseerd zijn” . 

Project C zegt een meesterteler te hebben, eentje zonder
strafblad. Maar de Bredanaars vinden het wel een
probleem dat niemand in Nederland ervaring heeft met op
grote schaal produceren van wiet. „Er heeft zich een aantal
mensen gemeld die zeggen praktijkervaring te hebben”,

zegt kassenbouwexpert Van Oers, „maar het is lastig om
erachter te komen of deze mensen criminele banden of
een strafblad hebben. We proberen dat nu deels op te
lossen door buitenlandse experts aan ons te binden.” Ze
houden rekening met diefstal, ripdeals en vandalisme.
Daarvoor wordt beveiliging ingehuurd.’

Bron: Legaal wiet kweken, maar wie gaat
het doen? NRC/Handelsblad, 6 februari
2020

DutchCanGrow / Legale Cannabis Coalitie:
‘De wetenschappers’
‘Al bijna vijf jaar is Thomas Rau actief met de Legale
Cannabis Coalitie (LCC), waarin professionals uit de

wetenschap en het bedrijfsleven zitten die betrokken zijn
bij cannabisactiviteiten over de hele wereld. Ze adviseren
bijvoorbeeld bedrijven rondom de teelt en legalisering van
cannabis in de Verenigde Staten en Canada. “Wij werken
samen met Wageningen University & Research, doen
onderzoek naar medicinale wietteelt, en weten wat wel en
niet werkt”, zegt Rau.

“Weinig partijen hebben ervaring met teelt op grote schaal,
in kassen. Dan heb je te maken met vier jaargetijden die
invloed hebben op de wiet in de kas. Daar kan veel meer
mis gaan dan als je wiet op een zolderkamertje teelt: er
kunnen infecties optreden of schimmels. Wij hebben die
ervaring wel.” Rau zegt “hele serieuze” gesprekken te
voeren met Nederlandse investeerders, die meer dan tien
miljoen euro in DutchCanGrow zouden willen investeren.’

QATI Group : ‘De wietfabriek’
‘QATI wil het groots aanpakken. De ondernemers, met
onder meer een achtergrond in de vastgoedsector, zijn van
plan om zo’n vijf- tot twintigduizend kilo per jaar te telen,
met zo’n tachtig tot honderd soorten wiet en hasj.
Woordvoerder Jakob Zwinderman spreekt van een fabriek
op Canadees niveau: „Je kunt erin verdwalen.” Het project
is naar zijn zeggen goed voor zo’n tachtig directe en
honderdtwintig indirecte banen.  
Achter QATI staan investeerders die al jaren geld steken in
grote noordelijke projecten, voornamelijk uit de
vastgoedwereld. „We hebben bovendien een grote
Nederlandse bank achter ons staan. We hebben een
investering nodig van 14 à 15 miljoen euro. Dat lijkt te gaan
lukken.” De productiefaciliteit van de QATI Group zou in de
gemeente Groningen moeten komen. Daar is goed contact
mee. De concept-bouwtekeningen gaan uit van een pand
van 8.500 vierkante meter met twintig kweekruimtes. 
De hoofdteler die QATI op het oog heeft, zat jarenlang bij
Bedrocan in Veendam, dat als enige bedrijf in Nederland
legaal medicinale wiet teelt.’

Stichting JOINus: ‘De modelkweker’
Tot 2014 kweekte John Meijers openlijk wiet in het
Groningse Bierum. Hij gaf de winst op bij de
Belastingdienst, betaalde de (hoge) energierekening, én
teelde zijn wiet ook nog eens volledig biologisch. Voor de
rechter reden Meijers vrij te spreken, alles ging volgens het
boekje. Toch werd hij in hoger beroep alsnog veroordeeld
tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van
130.000 euro.

Met JOINus wil de wietteler-in-ruste een kleinschalige en
biologische kwekerij beginnen – deze keer volledig legaal.
Het initiatief krijgt financiering van „goedwillende

14

Vier teelt initiatieven
NRC/Handelsblad publiceerde op 6 februari 2020 een lange reportage over de wietproef onder de kop ‘Legaal wiet
kweken, maar wie gaat het doen?’. Een aantal citaten uit deze reportage, per teelt initiatief:

Project C: Peter Schouten gefilmd door Frans Bromet

Team Stichting JOINus

15



positie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) over de regulering van de achterdeur. Deze
samenwerking leidde tot een verder besef dat als de sector
iets gedaan zou willen krijgen van ‘Den Haag’ de sector
meer met één mond zou moeten spreken.

Vanuit de gedachte ‘ze moeten niet over ons praten, maar
met ons praten’ ontstond Cannabis Connect. Een paraplu
waaronder BCD, PCN en Epicurus samenwerken en wat
fungeert als spreekbuis richting de overheid, politiek en
media. Tijdens een viertal ondernemersdagen in de laatste
twee jaar werd met de achterbannen van PCN, BCD en

In opdracht van Cannabis Connect schreef Rutger-Jan
Hebben (LobbyLab) een notitie Toekomstige samenwerking
binnen de cannabissector, die in februari verscheen. In
deze notitie worden drie modellen van samenwerking
gepresenteerd en beschreven: 
1. Bestuurlijke samenwerking
2. Gezamenlijk secretariaat 
3. Eén brancheorganisatie (fusie PCN en BCD). 
In zijn inleiding schrijft Hebben over de geschiedenis van
Cannabis Connect:

De afgelopen zeven jaar is er veel gebeurd in de
Nederlandse cannabissector. Onder andere de invoering
van de wietpas, het growshopverbod, de Wietwet van Vera
Bergkamp en recent de wet experiment gesloten
coffeeshopketen voedde de noodzaak tot samenwerking
binnen de gefragmenteerde cannabissector. 

In 2016 werd een voorzichtige eerste stap gezet in
samenwerking tussen de PCN en de BCD. Samen met
Epicurus werd een sectorbrede reactie gegeven op de

16
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Cannabis Connect en de samenwerking van PCN en BCD

In 2019 bestond de

stuurgroep van Cannabis

Connect uit Hein Schafrat

en Wouter van Egmond

namens het PCN bestuur

en Tino Bos, Joachim

Helms en Bart Vollenberg

namens het bestuur van

de BCD (Bond van

Cannabis Detaillisten)

Tino  Bos
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Epicurus duidelijke standpunten bepaald hoe de sector
tegen het wietexperiment aankijkt.

De eerste bijeenkomsten van Cannabis Connect waren ook
open voor niet leden van de drie initiatiefnemers. Later
werd een lidmaatschapsverplichting ingevoerd wat tot vele
nieuwe leden bij zowel de BCD als PCN heeft
geleid.

De inhoudelijke en organisatorische
ondersteuning van Cannabis Connect
werd georganiseerd en betaald vanuit
Epicurus. In de loop van 2019 worden
de activiteiten van Epicurus in een
ruststand gebracht omdat het
doel van Epicurus bereikt is:
het cannabisdebat wordt op
inhoudelijke gronden
gevoerd en een
(gedeeltelijke) regulering
van de achterdeur is
aanstaande.

Hiermee valt een belangrijk
fundament van de Cannabis
Connect samenwerking weg.
Tegelijk ligt een belangrijke vraag
op tafel: Of, en zo ja hoe willen
PCN en de BCD de samenwerking
voortzetten?’

Interne dis-
cussies
De notitie
leidde tot
soms
stevige
interne
discussies;
precies zoals de
bedoeling was. De
voorlopige uitkomst is
dat het PCN kiest voor
model 1: bestuurlijke samenwerking. Daarbij kiest het PCN
bestuur voor het behoud van de verworvenheden van
Cannabis Connect en het vergroten van de kring van
experts. Regelmatige tussentijdse evaluatie van de
samenwerking met externe experts en transparante
aansturing door de Cannabis Connect stuurgroep zijn
daarbij van groot belang.

Een helder mandaat van de PCN leden voor hun
vertegenwoordigers in de Cannabis Connect stuurgroep is

bij dit proces evenzeer cruciaal als goede en regelmatige
terugkoppeling van de stuurgroep naar de leden van het
PCN. Om dit proces te vergemakkelijken krijgt de PCN
website in 2020 een totale make over tot interactief web-
portal, met toegang tot documenten, vergaderverslagen,
enquêtes en peilingen etc. Communicatie en informatie zijn

de sleutelwoorden. 

17 januari: 
De Tweede Kamer debatteert over de wietproef. VWS-minister
Hugo Bruins geeft tijdens het debat duidelijkheid over voorge-
draaide joints bij de proef: “Zijn voorgedraaide joints toege-
staan tijdens het experiment? Volgens mij staat de wet
voorgedraaide joints niet in de weg, omdat die binnen het crite-
rium van 5 gram blijven. Ik hoop hierop in ieder geval een dui-
delijk antwoord te hebben gegeven.”

22 januari: 
De Tweede Kamer keurt het wetsvoorstel voor de wietproef goed.

23 januari: 
Nieuwjaarsbijeenkomst van het PCN in Bosvreugd, Tilburg. De
Stichting Drugsbeleid wint de Koos Zwart Award, die door Fleur
Woudstra in ontvangst wordt genomen.

24 januari: 
De directeur van de WHO (World Health Organization) pleit in een
brief aan de secretaris generaal van de VN voor het verplaatsen
van cannabis van Schedule IV, de zwaarste categorie naar
Schedule I, de lichtste categorie.
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12 februari:

In perscentrum Nieuwspoort in Den Haag presenteert de stichting
VOC een nieuw bidbook, ‘Het cannabis dossier – De frames en
de feiten’.

13 februari:
Het Europees Parlement stemt vóór een
resolutie waarin de 28 lidstaten worden
opgeroepen om de barrières voor
onderzoek naar medicinale cannabis op
te heffen, onderzoeksprioriteiten vast te
stellen en de toegang tot cannabis
medicijnen te verbeteren.

14 februari:
Het Trimbos instituut publiceert haar jaarlijkse Nationale Drug
Monitor. Voor cannabis laat de monitor vooral stabiliteit zien.
Citaat: “Het cannabisgebruik ligt sinds 2015 op ongeveer
hetzelfde niveau. Het ooit-, laatste-jaar- en laatste-maand-
gebruik van cannabis verschilt over de jaren slechts tienden van
procentpunten en deze verschillen zijn niet statistisch
significant.” CNNBS.nl viste een paar krenten uit de data pap:

- Hoogopgeleide personen (32,0%) hebben drie keer zo vaak
ervaring met cannabisgebruik dan laagopgeleiden (10,9%).
Middelbaar opgeleiden zitten er met 20,5% tussenin.

- Cannabis wordt doorgaans met tabak gerookt in joints. Ruim
zes van de tien laatste-maand-gebruikers (63,1%) nam niet
meer dan één joint op een ‘typische blowdag’, 19,1% rookte
twee joints, 11,2% drie en 6,5% meer dan drie.

- Wiet is veruit favoriet. Bijna twee derde (63,5%) van de laatste-
maandgebruikers rookt meestal wiet, 22,9% meestal hasj en
13,6% geeft aan beide even vaak te gebruiken.

15 februari:
Het Trimbos instituut publiceert THC concentraties in wiet,
nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2017-2018). Het
gemiddelde THC-gehalte in de meest populaire nederwiet
verkocht in coffeeshops is gelijk gebleven ten opzichte van vorig
jaar: 16,8%. Voor geïmporteerde hasj geldt dat het gemiddelde
THC-gehalte nog nooit zo hoog was: 23,5%. In 2014 was dit
gemiddelde nog 14,9%. Dit komt waarschijnlijk doordat in
Marokko meer gebruik wordt gemaakt van planten van
Nederlandse herkomst.

15 februari:
Cyprus legaliseert teelt, import en export, bezit en gebruik van
medicinale cannabis. Het parlement neemt het kabinetsplan aan
met 34 stemmen voor en 18 tegen.

19 februari:
Notitie ‘Toekomstige samenwerking binnen de cannabissector’
van Rutger-Jan Hebben verschijnt.

20 februari:
Het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) maakt de resultaten
bekend van anderhalf jaar speekseltest. Sinds de invoering medio
2017 beoordeelde het CBR bij ruim 2000 mensen of zij gezien
hun drugsgebruik hun rijbewijs mochten houden. Naast de boete
van zo’n 850 euro en een half jaar onvoorwaardelijke
rijontzegging (bij een eerste overtreding) zijn zij ook bijna 1200
euro kwijt aan dit CBR onderzoek. 
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APRIL

8 april:
In antwoord op Kamervragen van Michiel van Nispen (SP), Vera
Bergkamp (D66) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) over het
thuis kweken van cannabis als medicijn stelt minister voor
medische zorg Bruno Bruins dat bij thuis geteelde cannabis ‘per
definitie van “medicinale cannabis” geen sprake kan zijn’.
Thuisteelt is en blijft verboden en Bruins ziet geen reden om te
overleggen met de gemeente Tilburg, waar inwoners met een
doktersverklaring maximaal vijf planten mogen kweken zonder
angst voor inbeslagname.

11 april:
Het kabinet stuurt een nieuwe versie van het Besluit experiment
gesloten coffeeshopketen naar de Tweede Kamer. De VNG meldt
nog dezelfde dag dat zij twijfels behoudt over de praktische
uitvoerbaarheid en vraagt de Tweede Kamer om een hoorzitting.
Belangrijkste kritiekpunten van de VNG: verplichte deelname van
alle shops in een gemeente en de verplichte herinvoering van
het ingezetenencriterium voor grensgemeenten.

17 april:
Een delegatie tuinders uit het Westland pleit bij een bezoek aan
premier Rutte voor legalisering van medicinale cannabis. Ze
waarschuwen dat Nederlandse kwekers met hun kennis en
vaardigheid nu naar het buitenland gaan.  
23 april: Inschrijving wietproef voor gemeenten gaat van start.

25 april:
De Tweede Kamer debatteert over Johan van Laarhoven en het
rapport van de Nationale Ombudsman. Michiel van Nispen (SP)
citeert een brief van Johan aan minister Grapperhaus: “Wij slapen
hier zonder bed of matras en we doen noodgedwongen in de cel
onze behoefte. Ik leef met dertien andere mannen in een cel van
11 m2. Overdag is het er warmer dan 40°C. Er kruipt ongedierte
en er is veel geweld. Toereikende medische zorg is er amper.”
Grapperhaus zegt tijdens het debat dat de brief hem zeer geraakt
heeft en dat hij het voornemen heeft om te gaan overleggen met

zijn Thaise ambtsgenoten.

Johan van Laarhoven, Rene v.d.Lee, Bart Hissink, 
Frans v. Laarhoven

11 maart: 
In een langverwacht rapport over de zaak rond de Tilburgse
coffeeshop pionier Johan van Laarhoven en zijn vrouw Tukta velt
de Nationale Ombudsman een vernietigend oordeel over het
handelen van het Openbaar Ministerie, de politie en het ministerie
van justitie. “De Nederlandse overheid is het perspectief van het
echtpaar uit het oog verloren”, aldus Ombudsman Reinier van
Zutphen. “Er is niet goed afgewogen of de gekozen middelen in
evenredige verhouding stonden tot het gekozen doel.”

30 maart:
In zijn geboorteland Australië overlijdt Nevil Schoenmakers (62),
oprichter van de eerste cannabiszadenbank uit de moderne
geschiedenis, The Seed Bank of Holland. Schoenmakers speelde
een sleutelrol bij de ontwikkeling en popularisering van
Nederwiet.
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Johan en zijn vrouw in Bankok
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JUNI

12 Juni:
Algemene Ledenvergadering en Meet & Greet bijeenkomst PCN
bij cultuurbos Bosvreugd in Tilburg.

27 juni:
De correctionele rechtbank Antwerpen verbiedt Trekt
Uw Plant, de oudste Cannabis Social Club van België.
Leden en bestuursleden krijgen celstraffen tot 20
maanden met uitstel voor handel en teelt. Trekt Uw
Plant is in 2006 opgericht door wijlen Joep Oomen.
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8 mei:

Algemene Ledenvergadering van het CAN (Cannabinoïden
Adviesbureau Nederland). Het CAN is een initiatief van August de
Loor en behartigt de belangen van producenten en verkopers van
producten met CBD (cannabidiol).

11 mei:
Het VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod) viert
haar 10-jarig bestaan met een expositie in Eindhoven en de
lancering van de campagne en website Veilighthuiskweken.nl.

31 mei:
llinois legaliseert als elfde Amerikaanse staat adult use van
cannabis. De legale verkoop start op 1 januari 2020. 

Henk Poncin
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3 juli:

De NOS meldt: ‘Een jointje opsteken in het openbaar wordt op
steeds meer plaatsen in Nederland verboden. Eén stap over de
gemeentegrens kan daarbij het verschil betekenen tussen wel
of geen boete. 218 van de 355 gemeenten hebben inmiddels een
algeheel verbod op drugsgebruik afgekondigd voor de publieke
ruimte, zoals parken, straten of openbare gebouwen. De
verboden zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke
Verordeningen (APV), blijkt uit een inventarisatie van de NOS.’

5 juli:
In Best vindt de uitreiking plaats van de Highlife Cup, de oudste
competitie voor wiet en hasj van Europa. Overall winnaars:
coffeeshop Zero Zero uit Arnhem bij de wiet en Greenhouse
Secret Farmers uit Den Haag bij de hasj.

23 juli:

Een trieste mijlpaal: Johan van Laarhoven en zijn vrouw Tukta
zitten precies vijf jaar onder erbarmelijke omstandigheden
gevangen in Thailand.

27 juli:
In Spanje overlijdt totaal onverwacht de Haarlemse

coffeeshopondernemer en cannabisactivist
Nol van Schaik (65).

‘40 jaar gedogen’
Land van duizend coffeeshops ja, neem 
nog maar een haal in het land van hash en 
nederwiet word je zo stoned als een 
garnaal.
Land met het gedoogbeleid
om hashish te verkopen
in een gedoogde coffeeshop kan je zo naar
binnen lopen
maar….
Land vol van betutteling geen wietkweker
is veilig met deze hypocriete overheid die
lui zijn echt schijnheilig 40 jaar gedogen op
dat hele kleine stukje aarde in getolereerde
coffeeshops met hun normen en hun
waarden 40 jaar gedogen van een plantje
in een potje aarde er zijn nog steeds geen
wetten voor dat moet je maar aanvaarden.
Land vol praatjes en geklaag en kritiek op
de regering maar niemand die echt
protesteert (demonstreert??) het blijft bij
‘fuck’ en ‘tering!’

Tekst: Nol van Schaik
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later bevestigt de Thaise Hoge Raad het vonnis, waarmee
uitlevering naar Nederland mogelijk wordt.

28 augustus:
De tien gemeenten die meedoen aan de wietproef worden
bekend: Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen,
Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. 26
gemeenten hadden zich aangemeld om deel te nemen. Een deel
van de afvallers wordt aangewezen als ‘controle-gemeente’.

28 augustus: 
Het rapport De achterkant van Amsterdam van Pieter Tops en Jan
Tromp verschijnt. Website Follow the Money publiceert een week
later een vernietigende analyse van het rapport door

onderzoeksjournalist Bart de Koning: ‘Zoeken met een lampje
naar bronnen en feiten in ondermijningsrapport’. In het Parool
van 25 december 2019 antwoordt burgemeester Femke Halsema
op de vraag waarom zij de strijd tegen drugshandel tot haar
hoogste prioriteit heeft gemaakt: ‘Deze prioriteit stond niet in het
collegeakkoord, daarom heb ik het met een kunstgreep, door een
rapport van Jan Tromp en Pieter Tops, op de agenda gezet.’ 

16 augustus:

Tree of Life, de eerste Nederlandse Cannabis Social Club in
Amsterdam, gooit het roer om. De vereniging, opgericht in 2014,
gaat niet in hoger beroep tegen de afwijzing van hun aanvraag
voor een ontheffing van de Opiumwet en wijzigt de naam en
structuur.

19 augustus:
De politie neemt

twee wietplanten in
beslag bij het bejaarde

echtpaar Jan en Jannie uit
Hasselt in Overijssel. Hij

kweekte de planten buiten om olie
te maken voor zijn vrouw die aan psoriasis lijdt. De zaak
veroorzaakt veel publiciteit en afkeurende reacties.

22 augustus:
De stuurgroep van Cannabis Connect spreekt met ambtenaren
van de ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid over de
verdere invulling van het wietexperiment en brengt een nieuwe
position paper in.

23 augustus:
Justitieminister Grapperhaus overlegt in Bangkok over de zaak
Van Laarhoven met de Thaise premier en minister van justitie en
spreekt na afloop van een ‘bemoedigend gesprek’. Vier dagen AUGUSTUS
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30

7 september: 
De BCD viert het 25-jarige
jubileum met een feest op een
boot in Amsterdam.

Tino Bos en Murat Tagluk

Aplaus voor Jan Filedt

August de Loor met Simone van Breda
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11 september:
De Tweede Kamer debatteert over ‘Drugscriminaliteit in
Nederland’

18 september:
In Amsterdam wordt advocaat Derk Wiersum vermoord.
Premier Rutte zegt in reactie dat “die ondermijning begint
met iemand van 16, 17 jaar die zijn eerste jointje rookt, dat
is iemand die een pilletje neemt op een dancefestival”.

24 september:
Historische stemming in Canberra, de hoofdstad van
Australië: een wetsvoorstel dat bezit en thuisteelt van
cannabis voor eigen gebruik legaliseert, krijgt een
meerderheid en wordt op 31 januari 2020 van kracht
binnen de Australian Capital Territory.

25 september:
Cannabis Connect bijeenkomst in Utrecht voor
coffeeshopondernemers die (moeten) deelnemen aan de
wietproef.
27 september: 
De Hoge Raad oordeelt dat de overheid alle rookruimtes
moet verbieden. De zaak is aangespannen door de
stichting Clean Air Nederland. VWS staatssecretaris Paul
Blokhuis verklaart kort na het vonnis dat de handhaving
zal starten op 1 april 2020.

30 september:
Leafly, de grootste cannabis website ter wereld,
introduceert een nieuwe systeem om cannabis te
categoriseren, gebaseerd op het cannabinoïden en
terpenen profiel van een soort, gevisualiseerd met kleuren
en vormen.

SEPTEMBER



Jim Belushi

4 oktober:

De Nederlandse Opiumwet bestaat honderd jaar.

4 oktober:
De Hoge Raad oordeelt dat de kosten die een patiënt maakt om
thuis medicinale cannabis te kweken als specifieke zorgkosten
aftrekbaar zijn van de belasting mits hij of zij over een verklaring
van een arts beschikt dat zelf gekweekte cannabis nodig is.

8 oktober:
Op werkbezoek in Nieuw-Zeeland laat minister-president Rutte
zich tijdens een persconferentie met zijn collega Jacinda Ardern
positief uit over het Nederlandse coffeeshopbeleid. Rutte: 
“Let me first state that our Opium Act distinguishes between hard
and soft drugs. And we tolerate the sale of soft drugs in
coffeeshops and at the same time we take rigorous action
against the sale of hard drugs and to suppress basically the sale
of hard drugs. I believe that by adopting that particular strategy,
we have separated the two markets, so cannabis users are not
obliged to buy their soft drugs from criminal dealers who might
easily bring them into contact with hard drugs. (…) I think that
by distinguishing between hard and soft drugs we have seen
smaller numbers, particularly of young people moving into use
of hard drugs, but sticking with soft drugs.”

9 oktober:
De eerste Nederlandstalige podcast over cannabis gaat van start:
‘High Tea met Derrick & Rens’, gepresenteerd door Derrick
Bergman en Rens Hoppenbrouwers.

24 oktober:
In Finland haalt een volkspetitie over decriminalisering van
cannabis de drempel van 50.000 handtekeningen. Het parlement
is nu verplicht de petitie te bespreken
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26 oktober:

Coffeeshop Maximillian viert het 30-jarig bestaan met een groot
feest in de Lichtfabriek in Haarlem.

27 oktober:
TV-programma De Monitor wijdt een uitzending
aan de wietproef: ‘Wat zit er in mijn wiet?’ met
o.a. Gerrit Jan ten Bloemendal van PCN lid
koffieshop De Os in Leeuwarden. 

30 oktober:
Tweede editie van de Cannabis Capital
Convention in het Compagnie Theater in
Amsterdam. Keynote speaker is acteur en
wietboer Jim Belushi. VOC-voorzitter Derrick
Bergman wordt verkozen tot Legalizer 2019.
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5 november:

De Eerste Kamer debatteert over de wietproef. Een week later
stemmen alleen de SGP en de PVV tegen het wetsvoorstel, de
rest van de Eerste Kamer stemt voor

12 november:
Cannabis Connect dient een reactie van zeven pagina’s in bij de
internetconsultatie Ontwerp regeling experiment gesloten
coffeeshopketen (zie Bijlage).

18 november:
De rechtszaak tegen Suver Nuver begint met een regiezitting: de
stichting van Rinus Beintema zou de geneesmiddelenwet en de
Opiumwet overtreden. Het Openbaar Ministerie heeft al
aangegeven geen hoge straf te zullen eisen.

20 november:
Een meerderheid van de justitiecommissie in het
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de House
Judiciary Committee, stemt voor de MORE Act, die
cannabis op federaal niveau legaliseert. Het is een
eerste stap, maar zeker een historische.

20 november:
VOC publiceert nieuw bidbook, Cannabis Manifest –
Oproep tot bezinning.

26 november:
Het jaarlijkse EU Drug Markets Report van het
Europese drugsbureau EMCDDA en Europol
verschijnt. Zo’n 25 miljoen Europeanen tussen 15 en
64 hebben in het afgelopen jaar cannabis
geconsumeerd, goed voor een -geschatte- omzet van
11,6 miljard euro. De EU signaleert dat het
productaanbod steeds diverser wordt, al blijven wiet
en hasj dominant. “The market now also includes
high-potency cannabis oils, synthetic cannabinoids,
cannabis and cannabinoid products and preparations
intended for medical use, and an increasing number
of cannabidiol (CBD) or low-THC products being sold
in a range of forms.”

NOVEMBER
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4 december:

Drie nieuwe Trimbos publicaties: THC-concentraties in wiet,
nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2018-2019),
Aanbod en gebruik van cannabisproducten in de coffeeshops en
de factsheet Gebruikswijzen van cannabis en hun effecten en
gezondheidsrisico’s. Te vinden op: 
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/kennisupdate-
cannabis-thc-rapport-aanbod-en-gebruikswijzen.

11 december:
Statistics Canada publiceert de cijfers over een jaar legale
cannabisverkoop in Canada. In totaal werd er voor ruim 907
miljoen dollar (€617,4 miljoen) aan legale ‘recreatieve’ of adult
use cannabisproducten verkocht, waarvan 120,6 miljoen dollar
via internet. Dit leverde de Canadese provincies 640 miljoen
dollar aan belasting op. Na een jaar zijn er 497 legale
cannabiswinkels open.

12 december:
Tijdens het seminar ‘De veilige gemeente’ zegt Hans Boutellier:
‘Er moet een nationaal debat komen over het drugsbeleid, want
we worstelen er enorm mee.’ Boutellier is wetenschappelijk
adviseur van het Verwey-Jonker Instituut en emeritus hoogleraar
Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij
ziet een systematisch debat, zoals de Klimaattafels, voor zich.
‘Er zijn relatief weinig gezondheidsslachtoffers door drugs, maar
intussen hebben we er een ander probleem bijgekregen.’

12 december:
De gemeente Eindhoven publiceert zijn nieuwe coffeeshopbeleid
en laat het uitsterfbeleid los: er mogen drie coffeeshops
bijkomen. Het afstandscriterium wordt verlaagd van 250 naar
100 meter.

16 december:
De regering van Zambia legaliseert cannabisteelt voor export en
medicinale doeleinden.

17 december:
In Canada gaat de legale verkoop van edibles, voedingsproducten
met cannabis, van start. Een van de aanbieders is AbInbev, de
grootste bierbrouwer ter wereld.

18 december:

In antwoord op vragen van het college van B en W van de
gemeente Zwartewaterland over de twee in beslag genomen
wietplanten van Jan en Jannie verklaart het ministerie van VWS
opnieuw dat thuisteelt van cannabis niet wordt toegestaan, ook
niet voor medicinaal gebruik.

19 december:
Kleinschalige thuisteelt van cannabis voor eigen gebruik is niet
langer strafbaar in Italië, na een baanbrekend vonnis van het
hooggerechtshof in Rome.

24 december:
Cannabis wordt legaal op de Caraïbische eilanden Trinidad
en Tobago. Voortaan mag elke volwassene 30 gram cannabis
bezitten en vier cannabisplanten.

26 december:
In Malaga wordt de moeder van de Spaanse
cannabisbeweging, Fernanda de la Figuera (76), veroordeeld
tot negen maanden onvoorwaardelijke celstraf en €10.000
boete vanwege haar rol bij Cannabis Social Club Marías x
Mária.

30 december:
In de Chinese stad Wuhan waarschuwt oogarts Li
Wenliang zijn collega’s voor een mogelijke uitbraak van
een nieuw virus, Covid-19. WenLiang overlijdt nog geen
twee maanden later aan het corona virus. Op 11 maart
2020 maakt de WHO bekend dat officieel sprake is van
een pandemie.
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Ben Dronkers, Fernanda de la Jigurera en
Richard Branson



Overzicht PCN leden 2019 

Het PCN heeft negenenzestig  leden in 37 steden, verdeeld over tien provincies.

Zij vertegenwoordigen in totaal 75 coffeeshops, in 36 Nederlandse steden,

ruim een derde van alle 102 coffeeshopgemeenten in ons land. 

Groningen (7)
De Medley, Groning

Dees / De Driemaster, Groningen

Metamorphose, Groningen

The Clown, Groningen

Stichting Wiz-Art, Stadskanaal

TOV, Veendam

Taverne Oasis

Friesland (3)

De Os, Leeuwarden

De Wit, Heerenveen

De Verdamper (Erelid) Heerhugowaard

Overijssel (2)
Sky High, Zwolle

The New Balance, Zwolle

Flevoland (1)

Koffie en Dromen, Almere

Gelderland (3)
Power Flower, Apeldoorn

Columbus Cannabis Store, Harderwijk

Dreadlock/Jetset, Nijmegen

Utrecht (4)

Notos / Stichting Darius, Leerdam

Gallery Colorado B.V., Utrecht 

’t Grasje, Utrecht

Hacas, Soest

Noord-Holland (15)
Anytime, Alkmaar

Greenhouse United, Amsterdam

Dampkring Haarlemmerstraat BV, Amsterdam 

Othala BV, Amsterdam

Sensi-Seed B.V., Amsterdam

Best Friends, Amsterdam

Splif, Beverwijk

De Poort, Enkhuizen

Birdy, Haarlem

Maximillian, Haarlem

uTurn, Haarlem

Willy Wortel Sensimillia, Haarlem

De Verdamper, Heerhugowaard (erelid)

De Groene Gaper, Hoofddorp

Splif, Purmerend

Zuid-Holland (16)
Simpel Minds, Den Haag 

Happy Smile, Den Haag

De Bovenstad, Gorinchem

De Vrolijke Gaper, Gorinchem

Quasi, Maassluis

Café Collosseum, Rotterdam

The Reef, Rotterdam

High Tea, Rotterdam

Tuda Fruta, Rotterdam

G. de Zwaan, Rotterdam

The 4 Floors, Rotterdam

Sonny Time BV / Out of Time, Rotterdam

Sensi Smile, Rotterdam

Limonade Café Pasop, Schiedam

Spiegelbeeld, Vlaardingen

Xpresso, Zwijndrecht

Noord-Brabant (16)
Canna Nederland BV

De Baron, Breda

Fly ’n High, Breda

Het Paradijs, Breda

Pax, Breda

Chip ’n Dale, Den Bosch

Expres’zo, Den Bosch

Meetpoint, Den Bosch

Eurogarden, Eindhoven

High Times, Eindhoven

New Wave, Eindhoven

Pink, Eindhoven

De Muze, Tilburg 

The Grass Company, Tilburg 

Toermalijn, Tilburg 

Noorderlight X, Etten-Leur

Limburg (4) 
Mary Jane, Maastricht

Skunk, Sittard

De Hobbit, Weert

Paradox, Weert

HOOFDSTUK 6 
PCN leden per provincie
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COLOFON
Uitgave Platform Cannabisondernemingen
Nederland (PCN), juni 2020
Samenstelling en tekstredactie: Derrick Bergman

Eindredactie: PCN Bestuur

Vormgeving: Ger Gosen Waalre

Foto’s: Derrick Bergman / GONZO Media

Platform Cannabisondernemingen Nederland

Varenstraat 1

6544 PR Eindhoven

Website: www.platformcannabis.nl

Mail: secretariaat@platformcannabis.nl      

47


