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geen zuivere
koffie

Test: waar drink je het lekkerste
bakkie langs de weg?

‘Het is bruin en warm, en daar is ook alles mee gezegd’: het Kampioen
testteam is weinig positief over Nederlandse snelwegkoffie. Het beste
bakkie langs de weg scoort slechts een 6,9. Terwijl het makkelijk beter kan!
Helemaal zeker weten doet hij het niet, maar Wegenwacht Dick Kruithof

Witte Bergen eindigt met een 7,6 op de eerste plaats in het cappuccino-

Kremer (42) schat dat hij tijdens zijn werk gemakkelijk 6 koppen ‘snelweg-

klassement vanwege de fraaie schuimlaag en het beetje kaneel. Pompstation

koffie’ achteroverslaat. Die smaken heus niet allemaal even lekker. Maar

De Paal bungelt onderaan met een cappuccino die niet naar cappuccino en

sinds hij heeft meegewerkt aan de Kampioen koffietest, beseft hij dat de

zelfs niet naar koffie smaakte.

Winnen!

De lekkerste koffie drink je
thuis. Daarom geven wij een
Jura Ena (www.jura.nl) weg
t.w.v. € 699,-. Scan deze
pagina met je smartphone of kijk op kampioen.nl.
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bakkies troost die hij voorheen goed te drinken vond, veel beter kunnen.
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De Kampioen maakte een koffierondje langs 15 tankstations en 15 wegres-

Thermoskan

taurants, verspreid over het land. Een momentopname, want we bezochten

Mark Jordaan (24) maakte ook deel uit van ons testteam. Hij werd

alle adressen één keer. We bestelden overal hetzelfde: een zwarte koffie en

onlangs tweede in de finale van het Dutch Barista Championship.

een cappuccino.

“Er is langs de weg duidelijk geïnvesteerd in geavanceerde koffie-

Arm zijn we er niet van geworden, want koffie langs de snelweg is best

machines, maar wat er aan koffie in wordt gegooid, maakt zulke investerin-

goedkoop. Gemiddeld betaalden we € 1,66 voor een kop koffie en € 2,50

gen overbodig”, constateert hij. “Het is bruin en warm, en daar is dan ook alles

voor een cappuccino. De meeste bakkies zagen er weliswaar smakelijk uit,

mee gezegd.” Bovendien waren die machines niet altijd even schoon: “En dat

maar konden die verwachtingen niet waarmaken. De koffie smaakte gere-

proef je, want oude koffieresten verslechteren de smaak.” Op de afstelling van

geld te bitter, de cappuccino naar gekookte melk.

de machines had Mark ook nog wat aan te merken. “De melk voor de cap-

‘De machines zijn niet
altijd goed schoon. En
dat proef je’

puccino wordt teveel verhit. Alle panelleden verbrandden hun mond!”
Voordat Wegenwacht Dick zijn smaakpapillen aan het werk kon zetten,
kregen hij en het testteam een workshop van een koffiebrander. Daar stak
hij het nodige van op. Hoe koffie hoort te smaken, maar ook dat de geur en
de kleur van een bakkie minstens zo belangrijk zijn. “Een goede kop koffie
werk je niet naar binnen, die drink je met plezier”, concludeert Dick. Toch

De vieste koffie kregen we bij broodjeszaak Subway langs de A2: een muffe

neemt hij langs de snelweg nog geregeld een bakkie. “Ik kan tijdens mijn

bak met pinda-smaak. Bij testwinnaar La Place De Wouwse Tol kwam de

dienst moeilijk op zoek gaan naar een goeie koffietent. En koffie drinken

koffie pas na een paar slokken tot zijn recht: dat leverde niet meer op dan een

moet ik toch.” Er is een oplossing om onderweg wél lekkere koffie te drin-

7-. De cappuccino scoorde in het algemeen hoger dan de koffie: Hotel De

ken, Dick. Neem een thermoskan mee van huis! > sla om voor de testtabel

Conclusie

Voor een goede kop koffie moet je niet langs de snelweg zijn. De koffie daar is weliswaar goedkoop, maar op zijn hoogst redelijk
te drinken. Grote verschillen tussen tankstations en wegrestaurants zijn er niet, of het moet zijn dat de cappuccino ons bij de
wegrestaurants het beste smaakte. Het grondig schoonmaken van de koffiemachines en het gebruik van verse in plaats van
houdbare melk zou de kwaliteit zeker ten goede komen.

geen zuivere koffietest!
Wegnummer

Naam

A1

Total - Palmpol

Er zit nauwelijks geur en smaak aan deze koffie.

1,20

5,1

A1

Total - De Paal

De filterkoffie ruikt bitter en zit in een plastic bekkertje van een autobedrijf. Smaakt zoals
thuis. Zou de koffie vers zijn geweest, dan had deze hoger gescoord.

1,25

6,1

A1

BP - De Hucht

De crèmelaag ziet er mooi uit. Het ruikt licht bitter, wel naar koffie. De smaak is zacht,
goed in balans zoals koffie bedoeld is. De nasmaak is prettig. Goede kop voor die prijs.

1,20

6,8

A1

Van der Valk Hotel
De Witte Bergen

De crèmelaag ziet er wat grauw uit, het ruikt en smaakt wel naar koffie. De nasmaak is
wat bitter.

2,00

6,4

A1

AC Stroe

Geur is zeer sterk, ruikt naar teveel doorgebrande koffiebonen. De koffie heeft een
uitgesproken, bittere smaak: niet onprettig.

1,95

6,4

A2

Esso - Utrechtse Brug

Mooie crèmelaag. De koffie smaakt lekker en de nasmaak is mild en prettig.

1,25

6,5

A2

BP - De IJssel

De koffie ruikt waterig, bitter en een beetje naar karton. De smaak is flauw.

1,50

5,1

A2

Texaco - Velder

De koffie heeft een crèmelaagje, maar ruikt niet naar koffie. Het smaakt erg bitter en niet
echt lekker. De nasmaak is al even bitter: je krijgt behoefte aan wat water.

1,20

5,4

A2

Total - ‘t Haasje

Mooie crèmelaag, maar geen koffiegeur: je kunt wel de bitterstoffen ruiken. Het smaakt
licht bitter, zonder noemenswaardige koffiesmaak. De nasmaak is wrang en bitter.

1,20

5,4

A2

Shell - Ellerbrug

De crèmelaag ziet er aanlokkelijk uit. Geur en (na)smaak zijn echter onaangenaam bitter.

1,95

5,3

A2

Van der Valk Breukelen

Mooie crèmelaag. Het ruikt licht bitter, maar wel naar koffie. De smaak is vol, licht bitter.
De nasmaak bitter en zacht.

1,90

6,9

A2

AC Restaurant Nederweert
Noord

De koffie heeft een mooie crèmelaag, maar ruikt bitter en niet naar koffie. De smaak is
onaangenaam bitter, de nasmaak metaalachtig en wrang.

1,95

4,4

A2

De Rotonde

De koffie ziet er verzorgd uit, maar ruikt naar plastic. De koffie is te bitter, de koffiesmaak
flauw. De nasmaak is onaangenaam en bitter.

2,00

5,6

A2

Subway

Koffie ruikt muf en niet naar koffie. Smaakt ook muf, houtig en een beetje naar pinda(!).

1,90

3,4

A12

Shell - De Andel

Heeft een lichte koffiegeur, de smaak is licht bitter. Verder erg neutraal.

1,95

5,6

A12

Shell - De Andel

De koffie heeft een mooie crèmelaag. De geur is wat bitter, maar je ruikt wel koffie. De
smaak is mild. Prettige nasmaak.

1,20

6,5

A12

McDonald’s Bodegraven

Bittere geur. Het smaakt te weinig naar koffie, eerder bitter (net als de nasmaak).

1,75

5,6

De crèmelaag is mooi stevig. De koffie ruikt lekker en smaakt in eerste instantie bitter.
Later licht en zacht.

2,10

6,6

Duidelijke, maar ook bittere koffiesmaak. De nasmaak is onaangenaam.

2,00

5,2

2,20

5,6

Ruikt naar milde koffie. Het smaakt licht bitter, drinkt makkelijk weg. De nasmaak is
bitter en een klein beetje wrang.

1,20

5,9

Koffie ruikt mild, maar heeft een krachtige, bittere smaak. Duidelijke nasmaak: na het
drinken heb je behoefte aan een glas water.

1,00

5,7

Deze filterkoffie ruikt zoetig, maar smaakt wat bitter. Niet onprettig.

1,90

6,2

Ruikt naar koffie die al langer staat. De smaak is zacht, de nasmaak apart en niet
onprettig.

1,90

6,0

De koffie is waterig, maar heeft wel een mooie crèmelaag en een uitgesproken
koffiegeur. De smaak is licht bitter, de nasmaak ook, maar de koffie smaakt prettig.

1,95

6,5

A13

La Place Delft

A13

Haje

A15

Opmerkingen over de koffie

Van der Valk Hotel Ridderkerk De koffie ruikt indringend en bitter. Zo smaakt hij ook.

Prijs
(€)

Cijfer

A20

Shell - Maatveld

A27

Esso - De Keizer (nu BP)

A27

Starbucks Meerkerk

A27

Burger King

A28

Shell - Coenen

A28

Q8 - Hendriksbos

Een echte koffielucht: rond en vol. De smaak is goed in balans: licht bitter, maar niet té.
De nasmaak is wat bitter en wrang.

1,20

6,5

A28

Restaurant Oud Leusden

De koffie ziet er grauw uit en heeft een lichte geur. Het smaakt niet naar koffie, is te slap en
waterig.

2,00

5,3

A28

Wegrestaurant De Lichtmis

Zacht met een aangename, licht bittere smaak.

1,55

6,3

A58

BP - Voetpomp

Uiterlijk maakt verwachtingen niet waar; weinig uitgesproken smaak, waterig en vlak.

1,20

5,4

A58

La Place Wouwse Tol

Weinig uitgesproken geur, bijna neutraal. Na enkele slokken komt de smaak tot zijn
recht. Prima koffie.

2,10

6,9

A59

Texaco - Steelhoven

Geurt naar vanille, de smaak van de beker overheerst die van de koffie. De koffie is licht
bitter, de crèmelaag wat grauw.

1,20

5,4

Weten hoe de cappuccino scoorde? Kijk op kampioen.nl voor de volledige uitslagentabel.

