
32

Richt

Regina

- VOORWOORD -

Waar moet je 
zijn voor 

goede koffie? 
Koffie! Waar moeten we beginnen? 

Er valt zoveel over te vertellen. Hoe is het ontdekt? 
Waar komt het vandaan? Hoe maak je latte art? 

Daar zijn genoeg boeken over geschreven. 
In dit boek – of eigenlijk beter gezegd gids – ligt de 

focus op leuke adressen waar je een goede kop 
koffie kunt drinken. Van het hoge noorden tot het 

diepe zuiden en Vlaanderen.
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Door het land reizen op zoek naar 

goede koffiespots, dat doen wij al 

een aantal jaren voor onze blog 

dekoffiefilters.nl. Vanuit de vraag 

‘waar kun je goede koffie drinken’ is 

het idee ontstaan. Want een bezoek 

aan een stad of plek krijgt voor 

ons meerwaarde als er een leuke 

espressobar is waar je een flat white 

of een filterkoffie kunt bestellen. 

Om over koffie te bloggen, moet je 

er natuurlijk wél van houden. En dat 

doen we. Tien jaar geleden was dat 

nog anders. Richt dronk geen koffie. 

Regina werkte als barista bij de 

Coffeecompany en kreeg haar na 

enig aandringen aan de koffie-

(praat). Met een flinke scheut 

vanillesiroop en veel melk ging 

die cappuccino er wel in. Regina 

voorspelde toen al: ‘Let maar op, 

over een jaar drink je espresso.’ En 

een paar maanden later was het 

dak eraf.  

Inmiddels hebben we in Friesland 

een eigen werkplek: De Koffie-

studio. In Bolsward, waar we zijn 

opgegroeid en samen naar school 

gingen. In de studio hebben we 

alle koffiezetapparatuur – van de 

chemex en de aeropress tot de La 

Marzocco Linea Mini – bij de hand. 

Daar ontwikkelen we in alle rust 

en ruimte nieuwe receptuur, doen 

we fotoshoots en styling voor onze 

blog én diverse (koffie)merken en 

verzamelen we mooi koffieservies. 

Van Dutch design tot bijzondere 

vondsten uit de kringloop. 

Voor dit boek selecteerden we de 

leukste koffiebars in Nederland en 

Vlaanderen. Bij de een drink je 

misschien een iets betere kop koffie 

dan de ander, maar moet je er 

absoluut heen voor de lekkere taart 

die ze er bakken. We hopen dat je 

aan de hand van deze gids veel 

nieuwe koffiespots ontdekt. En als 

je eenmaal de kunst bij de barista 

hebt afgekeken, is het tijd om zelf 

aan de slag te gaan. Daarom bevat 

dit boek ook een aantal zetmethodes 

en verrassende (koffie)recepten. 

Koffiegroet,

Richt & Regina

dekoffiefilters.nl

P.S. Misschien ontbreekt jouw 

favoriete zaak of is er net een te 

gekke bar geopend na de deadline 

van dit boek, laat het ons weten. 

En houd vooral de updates op onze 

blog in de gaten. 

- VOORWOORD -
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- INHOUDSOPGAVE -

Voorwoord
Waar moet je zijn voor goede koffie?

Noord
Friesland / Groningen / Drenthe  / Overijssel

Flevoland / Noord-Holland

Midden 
Gelderland / Utrecht / Zuid-Holland

Zuid
Noord-Brabant / Zeeland / Limburg 

Vlaanderen 

Recepten
Uit de keuken van de Koffiestudio

Zetmethodes 
Hoe zet je zelf een perfecte koffie? 

Ketens, speciaalzaken & 

rollende koffiebars 

Nawoord 
Honderden koppen koffie, tientallen trossen 

bananen en duizenden kilometers

Index 

Colofon 
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198
  

214   
  

219 

222 
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Wat staat 
er in dit boek?

Iets meer dan 182 adressen vind je in deze gids. 
Verdeeld over vier hoofdstukken: 

Noord, Midden, Zuid en Vlaanderen. 
Achterin het boek vind je recepten die wij 

ontwikkelden in onze Koffiestudio, een aantal 
zetmethodes waarmee je thuis de barista uit kunt 

hangen en een lijst met ketens, speciaalzaken 
en mobiele koffiebars waar je prima koffie 

kunt krijgen. 
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- KOFFIESPOTS FRIESLAND -- KOFFIESPOTS FRIESLAND -

Poffertjeshuis 
De Lickebaert
Ben je meteen toe aan een goede kop koffie 

als je de veerboot afstapt? Aan het begin 

van de Dorpsstraat zit Poffertjeshuis De 

Lickebaert. Hoewel de specialiteiten van 

het huis poffertjes en pannenkoeken zijn, 

smaakt de koffie (gezet met de bonen van 

Bocca) er ook goed. De sfeer van weleer en 

het fijne achterterras zijn grote pluspunten 

van dit Vlielandse adres. 

-

Dorpsstraat 4, Oost-Vlieland

hetvlielandhotel.nl/poffertjeshuis

Post-Plaza Hotel 
& Grand Café
De Tweebaksmarkt wordt vaak aange-

haald als een van de mooiste straten van 

Leeuwarden. Ook het oude postkantoor is er 

gevestigd, dat sinds 2016 omgebouwd is tot 

Post-Plaza: een uniek stadshotel en grand 

café. Hoewel de koffie niet de focus is, krijgt 

het wel de aandacht die het verdient. Want 

de koffiebonen branden ze zelf: de krachtige 

Tjipke en de Wobbe met een milde afdronk. 

-

Tweebaksmarkt 27, Leeuwarden

post-plaza.nl

De Ouwe Smidte 
Ooit fungeerde De Ouwe Smidte als de 

werkplaats van hoefsmid Piet Smit, maar 

sinds 2014 is het een speciaalzaak in koffie, 

thee en chocolade. De haard in de winkel 

en de oude scheepsbalken doen nog 

herinneren aan de vroegere tijden. De koffie 

wordt wekelijks vers gebrand en je kunt kiezen 

uit een groot aantal pure theesoorten. En 

bij thee en koffie hoort nou eenmaal iets 

lekkers. Daarom hebben ze hier ook heel veel 

soorten bonbons die je kop koffie nóg beter 

doet smaken. 

-

Oosterburen 37, Midsland-Terschelling

deouwesmidte.nl

Mellow
Als er iets goed smaakt bij koffie, dan is het 

wel chocolade. Om dit te ervaren moet je bij 

Mellow zijn, een restaurant, chocolade-

fabriek en winkel ineen. Hier krijg je een brok 

chocolade geserveerd die perfect bij de kop 

koffie van je keuze past. Ook vertellen ze je 

er alles over de herkomst van het product. 

Kortom: een bijzondere beleving.

-

Tweebaksmarkt 47, Leeuwarden

mellow.nl
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- KOFFIESPOTS FRIESLAND -- KOFFIESPOTS FRIESLAND -

Waar je ook bent in Friesland, 

BY-KEES is echt het omrijden waard. 

In deze espressobar in hartje 

Heerenveen staat niet alleen een 

Mirage van Kees van der Westen 

(beter bekend als de Rolls-Royce 

onder de espressomachines) te 

pronken, ook weet eigenaresse 

Shame Keesman de machine 

perfect te bedienen. En daarmee is 

de toon nog niet gezet, want ook 

de keuze van de bonen getuigt van 

koffiekennis. Die worden geleverd 

door Stooker Roasting Company, 

een bekende branderij uit 

Amsterdam die bonen roostert 

voor diverse horecagelegenheden.  

Als we een blik op de kaart werpen, 

dan staat er natuurlijk heel veel 

koffie op. Maar je laat je hier ook al 

snel verleiden door de taartjes van 

Sharp Sharp en de lunchgerechten. 

Aanrader is om bij de lunch een 

filterkoffie te bestellen. 

Het interieur nodigt eveneens uit 

om hier neer te strijken. Het voelt 

zelfs een beetje alsof je in een 

strandtent zit, zo relaxed word 

je hier. Alleen het uitzicht op zee 

ontbreekt. 

-

Vleesmarkt 10, Heerenveen

by-kees.nl

BY-KEES
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Royaal Belegd
Als je in Sneek bent en je snakt naar koffie, 

dan is Royaal Belegd een gezellig adres om 

aan te doen. Je kunt er de hele dag ontbijten, 

hebt uitzicht op de Sneeker Waterpoort en 

door een kop koffie te bestellen doe je iets 

goeds voor de wereld. Ze zetten hier 

namelijk de koffie met de fairtrade bonen 

van EARTH Coffee. Take away is ook mogelijk, 

handig als je met de boot voor de deur ligt. 

-

Lemmerweg 4, Sneek

royaalbelegd.nl

Picknickers
Picknickers is het bewijs dat er buiten de 

grote steden en de Randstad ook geheime 

koffieadressen zijn. Gelegen aan het 

Sneekermeer en vlakbij het dorpje Terherne 

is dit een topplek om koffie te drinken. Op 

zonnige dagen is het hier extra genieten op 

het grote terras. Het een na het andere 

bootje vaart voorbij en er is een en al 

bedrijvigheid bij de brug. In de zomer is 

Picknickers elke dag open, in de herfst en 

winter vooral in het weekend. 

-

Utbuorren 54, Terherne

picknickers.nl 

‘T Smelnehûs
Een zaak die zich 100% op koffie richt, dat is 

het niet. Wel een adres waar je kunt lunchen, 

dineren en een goede koffie kunt drinken. 

‘T Smelnehûs wordt gerund door Friso van 

der Mei, een echte koffiezetprof die zich in 

2014 filterkampioen mocht noemen. Bestel je 

een cappuccino, dan krijg je standaard een 

mooie rosetta in je melkschuim. En dat zie je 

niet vaak in een grand café.

-

Moleneind Noordzijde 14, Drachten

smelnehus.nl


