
Coffeeshops openen geleidelijk hun 

zitplaatsen voor klanten. Vanwege 

wetgeving moet dat wel tabakvrij. Binnen 

een joint roken, zoals 90% van de 

cannabisgebruikers het liefst wil, is dus 

lastig.  Eindhovenaar en cannabisspecialist 

Bas Stokman ontwikkelde met Kemph een 

uitstekende tabaksvervanger, geheel 

gemaakt van hennep. “Het beste bedje voor 

in een joint is van hennep. De rookervaring is 

perfect.  Dit is waar iedereen op zat te 

wachten. Coffeeshops blijven tabakvrij en 

de klant heeft eindelijk een echte keuze.”

Door: Redactie Highlife Foto’s: Freekje Groenemans Fotografie

Tabakvrij, maar wel genieten 
van blowen in coffeeshops

Stokman ontwikkelde de afgelopen twee 

jaar een smaakvolle, en goede vervanger 

voor tabak. Zonder nicotine en andere 

schadelijke chemicaliën. Het roken ervan is 

toegestaan in coffeeshops.

“Vrijwel iedereen is gewend om cannabis of 

hasj in een joint te nuttigen”, weet Ardjuna 

van der Weg, eigenaresse van Koffiesjop de 

Bovenstad in Gorinchem. In haar coffeeshop 

rookt 90% van de klanten cannabis of hasj in 

combinatie met tabak. 

Nederlandse cannabis-cultuur
Het roken van joints is verweven met de 

Nederlandse cannabis- en hasj-cultuur. 

Begin jaren ’70 werd voornamelijk mooie 

hasj uit Marokko, Nepal en Libanon geconsu-

meerd. Simpelweg omdat cannabis minder 

aanwezig was. Dit kwam eind jaren 70 

langzaam in opmars. In de jaren 80 deed de 

eerste Nederwiet zijn intrede. 

Bedje van tabak
Vooral in het begin was het praktisch om in 

een vloeitje met Drum of Van Nelle shag een 

stukkie stuff te rollen. Je had simpelweg een 

bedje van tabak nodig om de hasj op te 

leggen. Later in de jaren 80 is ditzelfde 

concept doorgevoerd en werden klare joints 

verkocht vanuit de coffeeshops in combina-

tie met shag/sigaretten tabak.

Shag of sigaretten
Consumenten van cannabis of hasj rookten 

hun Rode Libanon, Super Skunk of andere 

varianten in joints gedraaid met tabak. Had 

je in een coffeeshop geen shag of sigaretten 

bij je, dan vroeg je de lieve dame of heer 

achter de bar om een sigaretje. Na het 

overhandigen van een kwartje werd dan een 

sigaretje met je gedeeld. 

Tabak gemeengoed
Vroeger was tabak gemeengoed, en dat is 
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altijd zo gebleven. “90% van de blowers 

rookt joints met tabak”, ziet ook Erik van der 

Schoot, directeur coffeeshop WIZ-Art in 

Stadskanaal. Zelf zou Van der Schoot wel 

willen stoppen met zijn eigen tabakgebruik. 

“Maar er zijn geen alternatieven.”

Geen alternatief
Blowers komen elke keer (onnodig) in 

aanraking met tabak, omdat ze simpelweg 

niet beter weten of omdat de coffeeshop 

simpelweg geen alternatief aanbiedt. 

Natuurlijk is er wel een divers aanbod aan 

verschillende producten ook in een joint. 

Zoals de pure joint of joints met CBD-wiet 

gevuld met hasj. Echter komt het er 

simpelweg altijd op neer dat tabak wordt 

aangeboden in de coffeeshop.

‘Alleen roken voor jointjes’
Harold Uitzetter, ICT’er en cannabisgebrui-

ker, rookt helemaal niet. “Alleen voor m’n 

jointjes. Eigenlijk ben ik anti-roker, maar 

alleen bij blowen weet ik precies wat ik 

binnenkrijg. Edibles zijn voor mij geen optie. 

Ik draai m’n jointjes dus maar met lichte 

shag, daar zit de minste tabaksmaak aan, en 

proef ik de wiet nog.”

Kant-en-klare joint
Ondanks het gebrek aan tabakvrije 

alternatieven, blijft de kant-en-klare joint 

een van de belangrijkste producten in 

coffeeshops. Tabak in joints worden aan de 

voorkant verkocht, maar het roken van tabak 

in een coffeeshop is strikt verboden. “Dat is 

opmerkelijk, want er wordt niet actief 

ontmoedigd door tabak te mijden, ook bij 

gebrek aan beter”, stelt Stokman.

Bewust
Verreweg de meeste Nederlanders zijn 

gestopt met roken. We worden ons steeds 

bewuster van onze voeding. We eten 

biologisch, vervangen soms vlees door 

alternatieven zoals vis of we eten geheel 

vegetarisch. Toch kiezen we nog maar zelden 

voor een tabaksvervanger in onze joints. “Een 

goede tabaksvervanger was er simpelweg 

nooit”, stelt Stokman. “De overheid stuurt aan 

op een tabakvrije maatschappij. Met mijn 

bedrijf ondersteun ik die visie en daarom 

ontwikkelden wij Kemph. Een product 

zonder nicotine en andere schadelijke 

chemicaliën, maar puur natuur.”

Tabakvrij
“Zouden in de toekomst, noodgedwongen 

coffeeshops geheel tabakvrij worden? 

Niemand meer die onnodig met tabak in 

aanraking komt in combinatie met cannabis 

en hasj?”, vraagt Stokman zich af. “De impact 

zou enorm zijn.” Voor de coffeeshops die 

iedereen vrij en blij cannabis en hasj kunnen 

laten consumeren binnen hun zaak, en ook 

voor de consument. Want die wil gewoon 

lekker zijn of haar jointje roken.

Goede tabakvervanger
“Nieuwe generaties kunnen opgroeien met 

jointjes zonder tabak”, ziet ook Van der 

Schoot. “Klanten kopen heel vaak alleen 

maar tabak of sigaretten omdat ze blowen. 

Er is een behoefte aan een goede tabaks-

vervanger. We krijgen daar veel vragen over.”

Andere werking
Coffeeshop-eigenaren zoeken sinds het 

rookverbod naar creatieve oplossingen om 

hun coffeeshop tabakvrij te maken. 

Cannabis en hasj puur roken of roken met 

vaporizers werd als oplossing geïntrodu-

ceerd voor het tabakverbod. Of tabakver-

vangers zoals kruiden die verkocht worden 

als thee, maar eigenlijk bedoeld om te roken 

zijn. “Met een vaporizer of edibels is de 

werking van cannabis en hasj anders”, ziet 

Erik van der Schoot.

100% Hennep
Bas Stokman zag dat de ideale tabaksver-

vanger van hennep gemaakt moest zijn.

”Het is hetzelfde plantje en resoneert dus 

uitstekend met cannabis of hasj. Met 

daarnaast dezelfde fysiologische werking: 

het verwijden van de aderen. Tabak 

daarentegen zorgt voor het vernauwen van 

de aderen. Hennep gecombineerd met 

cannabis of hasj zou zelfs een mogelijk beter 

effect hebben dan met tabak. Bovendien is 

er geen associatie verslaving met nicotine. 

Je gaat dus eigenlijk op een bewustere 

manier met cannabis of hasj werken.”

Veraccijnsde hennep
Het probleem met hennep is de Opiumwet. 

Toch is het Stokman geluk om binnen de 

wettelijke kaders dit product op de markt te 

brengen. Aangezien het volgens de wet een 

voor roken bestemd kruidenproduct is, valt 

Kemph onder de tabakswet. Om die reden 

moest het ook veraccijnsd worden. “Kemph 

is het eerste legale product, gemaakt van 

hennep en bestemd om te roken.”

Kentering tabakgebruik
De overheid ontmoedigt tabakgebruik 

meer en meer. “Niet alleen in de coffee-

shops, maar in de gehele maatschappij. 

Kemph sluit perfect aan bij die kentering. 

Er blijven straks alleen nog maar tabakspe-

ciaalzaken over, de zogenaamde coffee-

shop voor tabak. Tabak is dan nergens 

Kemph is een 
legaal en geheel 
uit hennep 
bestaand 
product bestemd 
om te roken. 

“Mijn meeste 
kritische 
medewerker 
genoot zo van 
haar joint met 
Kemph dat ze 
vergat dat er 
geen tabak in 
zat.” Ardjuna 
van der Weg, 
Koffiesjop  
de Bovenstad
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anders meer verkrijgbaar, laat staan 

toegestaan te roken.”

Maatschappelijke trend
Voor het vervangen van tabak maakt het niet 

uit of een coffeeshop zijn of haar afhaalfunc-

tie voortzet, of graag de deuren weer 

openzet om binnen te roken. “Het punt blijft 

als de coffeeshop zijn of haar tabak nog 

steeds aan de voorkant blijft verkopen. Dan 

draag je niet bij aan het ontmoedigen van 

tabak. Dan negeer je de maatschappelijke 

trend. Helemaal als er een alternatief is, dat 

geen nicotine en chemicaliën bevat. 

Waarom zou je dan als bedrijf of consument 

nog het mooie product cannabis en/of hasj 

wat in die joint zit, willen mixen met 

schadelijk en smaakvervuilend tabak?”

De smaak van cannabis
“De smaak van de cannabis en hasj staat 

echt voorop bij een joint met Kemph”, vindt 

Harold Uitzetter, dagelijkse cannabisge-

bruiker sinds zo’n twintig jaar. “Kemph zelf 

heeft een neutrale smaak met een canna-

bis-tintje. Het rookt en draait ook precies 

hetzelfde als een joint met sigaretten. Ik 

proef de wiet die ik erin doe beter, zonder 

tabaksmaak.” De neutrale smaak biedt ook 

voor de doorgewinterde hasj-consument 

een goede tabaksvervanger.

Genot van een joint
Coffeeshop-eigenaresse Ardjuna van der 

Weg ziet ook een geslaagd alternatief. “Mijn 

meeste kritische medewerker genoot zo van 

een joint met Kemph dat ze meteen vergat 

dat er geen tabak in zat!”

Smaak cannabis of hasj
Voor de inkoop van zijn coffeeshop krijgt Erik 

Van der Schoot veel cannabis en hasj 

aangeboden. Hij test dan op smaak, geur en 

uitwerking. “Kemph heeft een heel milde 

smaak. Bij een joint met Kemph komt de 

smaak van de cannabis of hasj het beste tot 

zijn recht.” 

Geen tabaksverslaving
Harold Uitzetter ervaart nog een voordeel bij 

Kemph: “Je hebt geen last van bijwerkingen 

van de nicotine en andere schadelijke 

stoffen in tabak. Je merkt de volgende dag 

dat je gewoon fris in je hoofd bent. Je hebt 

geen last van een tabakverslaving.”

Maatschappelijk doel
Het rookverbod in de Nederlandse 

coffeeshop leidt niet alleen voor coffee-

schop-eigenaren tot een probleem. Ook de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) ziet problematiek. De VNG uitte haar 

zorgen eerder al bij het kabinet: ‘Een 

verbod om binnen hasj en wiet te roken zal 

‘leiden tot gebruik van softdrugs in het 

openbaar en een negatieve invloed 

hebben op het veiligheidsgevoel’.

Sociale functie
De sociale functie van een coffeeshop is 

enorm belangrijk. “Als plek waar mensen 

samenkomen”, aldus Erik van der Schoot. 

“Onze klanten schuiven hier tevreden aan. 

Ze kunnen een spelletje triktrak spelen. Wij 

hebben een maatschappelijk doel. Zonder 

joint valt dat doel weg.” 

Samenkomen
Ook in Gorinchem is de sociale functie van 

koffiesjop De Bovenstad belangrijk. 

 “Mensen willen hier samenkomen”, ziet 

Ardjuna van der Weg. “Net als in je favoriete 

kroeg, alleen in plaats van gezellig een 

wijntje, een jointje roken.”

Wietexperiment
In de tien gemeentes en de achtenzeventig 

bedrijven die straks binnen het wietexperi-

ment vallen, zal er straks geen mogelijkheid 

zijn om nog tabak in de joint te verkopen. Dit 

omdat de legale geselecteerde telers de 

voorgedraaide joint moeten aanbieden 

zonder tabak. Er geldt een zogenaamd 

ontmoedigingsbeleid. 

Hasj-liefhebber
“Dan kun je zeggen ach stap gewoon direct over 

op puur”, licht Stokman toe. “Maar hoe zit dit dan 

met de hasj-liefhebber, die wil zijn of haar joint 

gewoon vanuit de hasj smaak en beleving gaan 

ervaren. Je hebt dus altijd een neutraal bedje in 

de joint nodig om dit effect te garanderen.”

Uitkomst
Een pure mix met wiet is geen realistisch 

alternatief. Dat is te kostbaar en voor de meeste 

consumenten lastig rookbaar. Het residu van 

trim (knip-overblijfsel) is veel te kostbaar, omdat 

er nog edibles van gemaakt zouden kunnen 

worden. “Kemph is in dit geval voor beide 

producten weer een bijzondere uitkomst. Ook 

de wietteler in spé kan straks gewoon de 

coffeeshop blijven bevoorraden met een 

product wat qua rookervaring hetzelfde zal zijn.”

“Cannabis is een genotsmiddel dat altijd blijft 

bestaan”, voorziet Adjuna van der Weg. “De 

overheid wil dat tabak verdwijnt, maar dat 

roept al snel weerstand op. Als je het puur 

bekijkt, is cannabis zonder tabak mooier. Je 

wordt er bewuster van.”

Ecologische footprint
Uit onderzoek is gebleken dat een kilo tabak, 

waar ongeveer twaalfhonderd sigaretten van 

worden gedraaid zorgt voor het kappen van 

vier bomen. Met het gebruik van Kemph 

“De smaak van 
de cannabis 
en hasj staat 
echt voorop 
bij een joint 
met Kemph.” 
Harold Uitzetter, 
cannabis-
gebruiker

Wat is Kemph?

•	 	Bedoeld	om	tabak	uit	de	

samenleving te verwijderen.

•	 	100%	gemaakt	van	hennep.

•	 	Eerste	Nederlandse	product	

gemaakt van hennep bestemd voor 

roken, met accijns bezwaard.

•	 	Natuurlijk	passend	bij	cannabis	en/

of hasj.

•	 	Geen	associatieverslaving	met	

tabak bij gebruik van cannabis/hasj.

“Bij een joint 
met Kemph 
komt de smaak 
van de cannabis 
of hasj het beste 
tot zijn recht.” 
Erik van der 
Schoot, coffee-
shop WIZ-Art
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Het is biologisch afbreekbaar. We hechten 

waarde aan onze ecologische footprint. 

Kemph maakt bewust van onze omgeving. 

We willen graag een bijdrage aan een 

tabakvrije maatschappij leveren. Dat is de 

toekomst. Kemph maakt bewust van het 

gebruik van cannabis of hasj: puur en zonder 

additieven. Een tabakvrije toekomst waarin 

we genieten van onze joint. Op dé plek waar 

we andere cannabis en/of hasj liefhebbers 

ontmoeten: in onze coffeeshop.”

Meer informatie over het Kemph en het 

tabakvrij maken van de coffeeshop: Bas 

Stokman, bas@kemph.nl 040-2985095

Het eindoordeel over Kemph
Rapportcijfers	1-10	 Ardjuna van der 

Weg Koffiesjop  
de Bovenstad,  
Gorinchem

Erik van der Schoot 
coffeeshop  
WIZ-art,  
Stadskanaal

Harold Uitzetter, 
cannabisgebruiker

Rolbaarheid in joint 9 8 8

Smaak 9 8 8

Passend bij  

cannabis/hasj
10 8 10

Acceptabele  

tabaksvervanger
9 8 8

Overall score 9 8 9

Opmerking
Veel betere combi 
met cannabis/hasj.

Goede tabaksver-
vanger.

Je proeft je canna-
bis veel beter.

Cannabisspecialist Bas Stokman, hier met zijn vrouw Pinar Stokman, ontwikkelde Kemph vanuit Eindhoven. Foto: Freekje Groenemans.

daar zijn bestrijdingsmiddelen nodig. 

Bewust
“Kemph wordt gewoon in Europa verbouwd. 

wordt ook de ecologische fotoprint ver-

kleind. Voor het drogen van tabak wordt hout 

gebruikt, voor tabaksplantages bossen 

gekapt. Tabak is een monogewas, dus ook 
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