
Er wordt meer buiten de deur
gegeten. Restaurants kunnen
volgens de stichting een cru-
ciale rol spelen in het vermin-
deren van de stijging van het
aantal mensen met obesitas.
De stichting heeft een onder-
zoeksconsortium gevormd,

samen met Wageningen
Universiteit, Koninklijke

Horeca Nederland en Van
der Valk. 

De tijd is al lang voorbij dat een
flink stuk vlees op je bord bepaalde
of je goed gegeten had. Die naoor-
logse jaren van wederopbouw
liggen al lang achter ons, waarin de
dagen van de week met ijzeren
regelmaat dicteerden wat er op je
bord kwam: maandag karbonade,
dinsdag speklap, liefst doorbakken
en druipend in het vet, woensdag
een glansbruine, goed doorbraden
gehaktbal. Niemand kon die laatste
beter maken dan moeder. Het
waren de jaren ook waarin de man
zijn afkeer van salade en rauwkost
uitsprak door te stellen: ,,Ik ben
geen konijn”. 
Gert van der Valk, die de Hoornse
vestiging van de keten bestiert,
kent die tijd alleen uit de verhalen
van zijn ouders. ,,Onvoorstelbaar”,
zegt de 28-jarige spruit. ,,Zoals nu
wel meer onvoorstelbaar is. Roken
in een restaurant bij voorbeeld.”
Wel heeft Gert, tot volle wasdom
gekomen in Van der Valk Hotel
Tiel, meegemaakt dat meer ook
echt meer was. Het kon niet op bij
de keten die de toekan met zijn
grote snavel als beeldmerk heeft:
een stuk vlees was pas vlees als het
ruim boven de twee ons uitkwam.
Twee keer een schaaltje groente
erbij, schaaltje aardappeltjes,
schaaltje frietjes en klaar. Kanen
maar. Zo wilden de mensen dat.

Gewaagd 
De Van der Valk-keten voer mee op
de tijdgeest. Nog steeds voelen de
nazaten van oprichter Martien van
der Valk sr. haarfijn aan welke kant
op te dobberen. ,,Sinds een jaar of
vijf is het eetpatroon van de men-
sen significant anders. Bij ons is er
meer vraag naar vegetarisch, vega-
nistisch en dieetvoeding. Super-
foods hebben we ook nog een tijd
gehad”, aldus Gert. ,,Nu hebben we
ook live cooking .” Daarom ving de
Wageningse universiteit geen bot
toen deze aanklopte met de vraag
of Van der Valk openstond voor
een experiment met minder
vlees op het bord. Hoewel het
best gewaagd was, de gasten te
bedotten door ze tien procent
minder vlees voor te schote-
len en het bord voller te
scheppen met
groenten. En dat
voor een keten
met de meeste

couverts in Nederland.
De vestiging in Vught ging voor.
Gert zag dat het experiment daar
goed uitpakte en had er ook wel
oren naar. De hoeveelheid vlees die
in Hoorn dagelijks in de afvalbak-
ken verdwijnt;
die mocht
wel het
spreekwoor-
delijke onsje
minder. In
andere restau-
rants, ook die
met sterren,
waar Gert vaak
komt om inspi-
ratie op te doen,
vindt hij de
hoeveelheid
groente vaak
schraaltjes. Een
spriet broccoli is
zo hap slik weg.
Daar wilde Gert
wel wat tegenover
zetten. Boven-

dien: ,,Wij zijn Green Key gecertifi-
ceerd. Daar past minder vlees ook
goed bij.” Het zou ook nog eens
aanzienlijk in de kosten schelen,
hoewel dat niet het uitgangspunt
was.
Gert liet de onderzoekers snijden
in de hoofdgerechten op de Hol-
landse menukaart. ,,Veel gasten
nemen maar één gang. Velen zijn
op doorreis of gaan
erna naar de
bioscoop.” De
schnitzel,

die eerder al was teruggebracht van
225 gram naar 210, slonk verder
naar 180 gram. De entrecote, van
limousin runderen van de eigen
boerderij in Heeswijk-Dinther met
’twee sterren beter leven’, kromp
van 200 naar 180 gram. In plaats
daarvan lag er ineens de dubbele
hoeveelheid groenten op het bord:
150 gram.
De onderzoekers wogen in de
spoelkeukens de hoeveelheden

vlees en groenten die terug-
kwam. Eerst in de oude situ-

atie, toen in de nieuwe. Het
was mirakels: Er werd der-

tig procent meer groente
gegeten! Vooral de groen-
ten van het bord lieten
zich goed smaken. Die in

de schaaltjes kwam terug (Van der
Valk besloot daarop alleen nog op
verzoek van gasten meerdere
schaaltjes groenten en appelmoes
neer te zetten.) En niemand zat
met lange tanden te eten of klaag-
de over een te kort aan vlees. De
gasten beoordeelden het eten juist
beter. De toekanketen hoefde niet
in het stof te bijten.

Stiekem minder vlees, toch blij
Zonder dat ze het in de gaten had-
den kregen ze minder vlees op het
bord. Toch waren ze tevredener, de
gasten van Van der Valk Hotel
Hoorn. Ze aten zelfs meer groente.

Zo was het bij Van der Valk: 2 ons vlees, 75 gram groente. Zo is het nu: 180 gram vlees, 150 gram groente.
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Gert van der Valk
(r) en sous-chef

Jacco Bruins.
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Gesprek
van de dag

De ongeboren baby van MEGAN
FOX (foto) weet de actrice al duide-
lijk te maken wat hij of zij wil. Zij
zegt regelmatig berichten van de
baby te krijgen. „Je hoort niet echt
een stem, maar je krijgt wel bood-
schappen door”, aldus Megan.
„M’n baby wilde bijvoorbeeld dat
we ergens anders zouden wonen,
dus wij zijn naar elders in Los
Angeles verhuisd.” Megan (30)
heeft al twee zoontjes.
ARNOLD SCHWARZENEGGER

is op het nippertje
ontsnapt aan een
agressieve olifant.
Tijdens een safari
in Zuid-Afrika viel
het dier de jeep

aan waarin de acteur zat. De auto
kon net op tijd wegrijden. „Ik had
het scenario niet beter kunnen
schrijven mocht deze ontmoeting
bedoeld zijn voor een film”, schrijft
de 68-jarige Terminator-acteur bij
het filmpje op Instagram. 

Menselijk VIP

Jan Smit praat 
met O’G3NE

O’G3NE is in beeld als inzending voor
het Eurovisie Songfestival. Jan Smit,

lid selectiecomité, wil wel met het
trio praten. ,,Er zijn meer artiesten
die mee willen doen, maar dat we
met O’G3NE om de tafel moeten,

lijkt mij duidelijk.’’ O’G3NE werd al
elfde bij het Junior Eurovisiesongfes-
tival in 2007. FOTO AB BLAUW

Wie volgt?
Honderd restaurants in Ne-
derland moeten het voorbeeld
van Van der Valk navolgen.
Dat wil de Stichting Variatie
in de Keuken die zich beijvert
voor een gezonder en duurza-
mer eetpatroon. 


