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Snelweghap 
best te eten

Wegrestaurants roepen nogal eens 
de associatie op met formica tafels, 
slappe doorgekookte groente, taai vlees, 
mayonaise in een zakje en vieze keu-
kens. Kortom, een plaats waar je als 
automobilist eigenlijk alleen onder 
dwang van een knorrende maag heen-
gaat. Uit ons onderzoek blijkt dat dit 
niet altijd terecht is. Ze hebben de 
hygiëne allemaal op orde. Maar de 
culinaire kwaliteit verschilt flink, ook 
tussen restaurants van één keten.
Alleen La Place in Delft krijgt van de 
onderzochte wegrestaurants een zeer 
goed oordeel voor smaak. Maar dit geldt 
niet voor alle onderzochte La Place-
vestigingen: over die in Laren in Noord-
Holland is het panel ook enthousiast, 
maar het filiaal in Amsterdam krijgt een 
matig oordeel. Al bij binnenkomst 
waaide het panel daar een nare visgeur 
in het gezicht. De zalm smaakte tranig. 
De schnitzel was taai. Maar niet alles 
was slecht: de friet en de pasta waren 
lekker. Helaas zag het panel dat die 
laatste in een vieze pan werd klaarge-
maakt, wat de eetlust flink bedierf.

Niet welkom
Of het ergens proper was, is niet door 
het panel, maar door een controleur 

beoordeeld. Die bezocht de keukens 
van de restaurants en nam een aantal 
voedselmonsters, die in het laborato-
rium op bacteriën werden doorgelicht.
Bij de drie Hajé-restaurants in het 
onderzoek was de controleur niet 
welkom. Daarom hebben zij geen 
Testoordeel gekregen. Het smaakoor-
deel is voor alledrie redelijk. Slap 
en lusteloos was het eten bij de 
Aalscholver en de Lepelaar, volgens 
het panel. Bij de vestigingen van 
restaurant De Lucht in Bruchem en 
Heesch mocht de controleur wel de 
keuken in, maar geen monsters nemen. 
Jammer, want bij de keukeninspectie 
haalden zij respectievelijk een 
zeer goed en goed oordeel, en ook 
het smaakpanel was enthousiast.
Bij de andere restaurants heeft de 
controleur geen hygiënische diepte-
punten aangetroffen. Nergens is de 
beoordeling lager dan redelijk. Koeling, 
temperatuur van het voedsel, handen 
wassen, schoonmaakroosters en meer 
van dit soort zaken: over het algemeen 
was het in orde. Van de in totaal 57 
monsters waren er 53 in orde, twee 
monsters konden beter. Twee waren 
onacceptabel, namelijk een soep 
van Restotruck A4 en worteltjes van 

de test: wat en hoe

Er zijn 28 wegrestaurants onder-
zocht. Een controleur beoordeelde de 
hygiëne in de keukens aan de hand 
van een checklist, waarbij de 
Hygiënecode voor de Horeca en de 
eisen uit de Warenwet als richtlijn 
zijn genomen. Per restaurant nam de 
controleur, indien mogelijk, drie 
voedselmonsters mee, die in een 
laboratorium zijn beoordeeld op 
totaal kiemgetal en enterobacteriën. 
Bij drie restaurants werd de inspec-
tie geweigerd; bij twee restaurants 
mochten geen monsters genomen 
worden. Verder heeft een smaakpa-
nel van vier personen de wegrestau-
rants bezocht, en indien mogelijk 
overal vier maaltijden besteld: een 
vis- en vleesgerecht, een vegetari-
sche maaltijd en een pasta. Ook 
beoordeelde het smaakpanel het 
totale aanbod en de sfeer.
Omdat het aanbod en de portie-
grootte in de onderzochte restau-
rants erg verschillen, staan er geen 
prijzen in de tabel. De gerechten die 
wij bestelden kosten tussen de €5 en 
€17,50.

Wegrestaurants genieten geen culinaire faam. Onze proevers 
werden een paar keer aangenaam verrast, al vonden ze ook oude 
opgebakken aardappelen en te gare pasta op het bord.
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wegrestaurants

AC Stroe. Waarschijnlijk zijn die te lang 
of verkeerd bewaard.

Appelmoes met kers
Opvallend bij de Goudreinet in Veenen-
daal is het verschil tussen het oordeel 
van het smaakpanel en dat van de 
controleur. Het smaakpanel meent hier 
tot twee keer toe een zure schnitzel 
voorgezet te hebben gekregen en geeft 
daardoor het oordeel slecht. Maar voor 
de inspectie van de keuken en de 
gemeten hoeveelheid bacteriën krijgt 
dit restaurant het oordeel goed en zeer 
goed. Ook bij de andere twee restau-
rants van deze keten keek de inspecteur 
tevreden rond. Maar in Vuren was het 
smaakpanel ronduit ontevreden van-
wege smaakloze, droge kost. Bij de 
vestiging in Weert was het volgens de 
proevers juist prima.
De enige keten waar het panel bij alle 
drie de bezochte restaurants lekkere 
gerechten kreeg is Van der Valk. Het 
cliché van de appelmoes met kers blijkt 
achterhaald: het panel heeft er goed 
gegeten. Van der Valk behoort niet tot 
de winnaars van het smaakpanel, omdat 
alledrie de bezochte restaurants hier 
en daar een steekje lieten vallen (een 
keer wat te gare groenten, een keer 
oude, opgebakken aardappeltjes) maar 
over de hele linie is het in orde. 
De keten Routiers toont net als La Place 

flinke verschillen wat betreft smaak. 
Bij twee restaurants heeft het panel 
zitten smullen, maar dat in Rotterdam 
scoort matig. Daar kreeg het panel 
smaakloze zalm en kippendijen met te 
gare pasta voorgeschoteld.

Lauw of koud
De ketens Hajé en AC Restaurants 
kunnen het smaakpanel weinig 
bekoren. De drie Hajé’s krijgen slechts 
een redelijk oordeel, bij AC Stroe en 
Holten is het zelfs matig. Bij AC Stroe 
ergerde het panel zich aan de weinig 
verse uitstraling: het eten lag lang 
onder de warmtelamp, restanten 
werden bij nieuwe porties gedaan en 
op de saus zat een vel. Bij AC Holten 
werden de groenten en vis lauw of 
koud geserveerd.
Grootste domper voor het smaakpanel 
was, naast de zure schnitzel van de 
Goudreinet, het bezoek aan wegrestau-
rant Malden (zie: Winnaars en verliezers 
volgens het smaakpanel). Ook het 
onverschillige personeel viel hier op. 
In dit opzicht heeft een aantal andere 
restaurants ook wat te verbeteren. Bij 
Kanters stond een snauwerige vrouw, 
waarna een vriendelijke man het 
overnam. Bij AC Stroe werd het panel 
kortaf en vermoeid te woord gestaan. 
Bij Routiers in Gennep liep een serveer-
ster die kennelijk haar dag niet had.

Calorieën vermeld
Eten wat de pot schaft is bij de wegres-
taurants over het algemeen niet nodig: 
de meeste restaurants hebben een 
ruime keuze. Alleen bij Routiers 
Distripark en Hajé Delft was dit niet het 
geval. Beide zijn meer een aangeklede 
snackbar waar iets bij de friet besteld 
kan worden.
Bij de ketens uit het onderzoek valt 
Van der Valk bij ons panel het positiefst 
op voor de bewuste eter. Bij de vesti-
gingen in Gilze en Vianen staan kleinere 
seniorenporties op de kaart (ook te 
bestellen door wie nog geen grijze 
haren heeft). Van der Valk de Wouwse 
Tol vermeldt bij enkele gerechten de 
calorieën. Wegrestaurant De Somp geeft 
met behulp van groene symbooltjes 
gezonde keuzen aan. Bij de andere 
ketens en restaurants zag het panel 
geen mogelijkheden om kleinere porties 
van de calorierijke gerechten te bestel-
len. AC en La Place hebben wel verschil-
lende maten voor salade en/of soep.

conclusie

De smaak van het eten in de 28 wegrestaurants 
in ons onderzoek verschilt onderling flink, 
ook tussen restaurants van één keten. La Place 
in Delft heeft het lekkerste eten. De hygiëne 
hebben ze allemaal op orde.

La Place in Delft
Bij de verschillende balies kun 
je zelf een maaltijd samenstel-
len, van zalm en friet tot sala-
des en Thais. Het eten wordt 
klaargemaakt waar je bij staat. 
Bijna alles ligt klaar op ijs en 
oogt supervers. De smaak is 
uitstekend.

WINNAARS EN  VERLIEZERS  VOLGENS HET SMAAKPANEL
De Lichtmis in Zwolle
Boers met kleedjes, maar goed 
schoon en gezellig. Vriendelijk 
en behulpzaam personeel. 
De kok heeft gevoel voor koken: 
heerlijk. Echt ‘truckerseten’: 
weinig keus, flinke porties, 
wat vet, maar met liefde klaar-
gemaakt. En eindelijk eens iets 
origineels op het bord: stoof-
peertjes.

beste beste
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Naam, plaats en locatie Opmerkingen smaakpanel
40% 20% 40%

 1. La Place, Delft, A13 87 + ++ ++ Sfeer is open en gastvrij; alles ziet er supervers uit; uitstekende smaak voor een lage prijs; eersteklas

 2. Van der Valk, Wegrestaurant Motel Gilze, A58-2 82 ++ ++ + Mooi ingericht; attente bediening; veel keuze; gerechten zijn goed, maar gebakken aardappelen niet vers

 3. De Lichtmis, Zwolle, A28, afslag 22 80 + ++ + Schoon en gezellig; attent personeel; eten iets vet, maar heerlijk; kok heeft gevoel voor koken; flinke porties

 4. AC Nederweert Noord, Weert, A2-E25 79 ++ ++ Het eten is redelijk tot goed; het weinige personeel maakt een futloze indruk; verder goede sfeer

 5. Goudreinet, Weert, A2, afslag Weert 75 + ++ + Gerechten zijn smakelijk en vers; flinke porties; vriendelijke bediening; sfeer is gezellig, knus en gemoedelijk

 6. La Place, Laren (NH), A1, afrit 9 74 ++ + + Maaltijden zien er goed en vers uit en smaken goed; veel keus uit groenten; prettige informele sfeer

 7. De Somp, Klarenbeek, A50 71 + ++ + Goed wegrestaurant om even iets warms te eten; het eten smaakt goed, maar wel veel voorbewerkt eten 

 8. Routiers, Venlo, A67 71 + ++ + Echt truckersrestaurant; gigaborden met enorme hoeveelheden lekker eten waar veel zorg aan besteed is

 9. La Place, Amsterdam ZO, A9, afrit AMC 71 ++ ++ – Gestreste, rommelige, maar toch gezellige indruk; de koks werken hard, maar zijn niet allemaal vakkundig 

 10. Kanters, Moerdijk, A16/A17/A59 69 + ++ Het eten is erg gaar, maar verzorgd; de potentie is wel in huis, maar de kok maakt het niet af

 11. Goudreinet, Vuren, A15, afslag 29 67 ++ ++ – De maaltijden zien er mooi uit, maar zijn vrij droog en eenzijdig; de kok was vandaag de smaak vergeten

 12. AC Holten, Holten, A1 67 ++ ++ – Haast, tempo en niet zeuren; geen aandacht voor details; alles is net niet echt lekker; weinig keus; koud eten

 13. Café Restaurant Afslag 22, Beekbergen, A50 66 ++ + Aandacht voor het eten; geen topklasse, maar goed verzorgd; inrichting wat gedateerd, maar schoon en netjes

 14. Twaalfmaat, Heemskerk, Oostzijde A9 66 + ++ Eten op koude borden; weinig groenten; rustig, we werden erg in de gaten gehouden

 15. Restotruck A4, Hoofddorp, A4 66 + + Het eten is lekker en vers; wel wat vet; forse hoeveelheden; prettig personeel; leuke locatie; hier kom je terug

 16. Van der Valk, Vianen, A2 64 ++ + Grote eetzaal; haastige bediening; nadruk op vis en vlees, niet op bijgerechten; gekookte groenten zijn te gaar

 17. Routiers, Gennep, 57/A77, uit Duitsland 64 ++ + De gerechten zijn smakelijk en goed verzorgd, wel koude borden; schoon en netjes; serveerster had haar dag niet

 18. Routiers Distripark, Rotterdam, A15, afslag 18 64 + ++ – Kaal en ongezellig, meer een friteszaak; een flinke portie matig eten en dan wegwezen

 19. Van der Valk Wouwse Tol, Bergen op Zoom, A58 63 + + Stijlvol restaurant; snelle, vriendelijke bediening; de maaltijden zijn goed, alleen de aardappelen wat minder

 20. Hornerhoek, Horn, N273 62 ++ + Proper, traditioneel, ouderwets ingericht restaurant; vriendelijke, gastvrije bediening; goede maaltijden

 21. AC Stroe, Stroe, A1-E30 62 ++ – Ongeïnspireerd, vreugdeloos, beetje vermoeid personeel; het eten is het net niet

 22. Goudreinet, Veenendaal, A12 afslag Veenendaal 55 + ++ –– Caféachtige inrichting; de kok proeft niet dat onze twee schnitzels zuur smaken; het andere eten is goed

 23. Wegrestaurant Malden, Heumen, A73 afrit 3 48 ++ – Vies kleedje op tafel; gerechten zijn niet erg lekker; onverschillig personeel; niet om terug te komen

WEIGERDEN MONSTERNAME

 24. De Lucht, Bruchem, A2 1) ++ 1) + Gezellige sfeer; eten vers en lekker, veel keuze; keukenprinses vraagt hoe ze de saus op smaak kan brengen

 25. De Lucht Geff en, Heesch, A59 1) + 1) + Strak ingericht en schoon; vriendelijke bediening; het eten overtreft de verwachtingen; om terug te komen

WEIGERDEN INSPECTIE

 26. Hajé Brasserie Delft, Delfgauw, A13 1) 1) 1) Meer friteszaak dan restaurant; eenvoudige eerlijke sfeer; aardige bediening; het eten is simpel

 27. Hajé Restaurant de Aalscholver, Lelystad, A6 1) 1) 1) Het eten is slap, lusteloos, alles net niet echt goed; net iets minder dan de Lepelaar; vriendelijk personeel

 28. Hajé Restaurant de Lepelaar, Lelystad, A6 1) 1) 1) Het eten is slap en lusteloos, het kan er net mee door; mooi ingericht; vriendelijk personeel

Goudreinet in Veenendaal
Er werd tot twee keer toe een 
zure schnitzel geserveerd. 
Volgens de kok was er niets 
mis mee. Lichtpuntje: de ser-
veerster bood vriendelijk iets 
anders aan, en gratis koffie. 
De rest van het eten was prima. 
Vijf dagen later is nogmaals 
een schnitzel besteld; die was 
goed. Nogal caféachtige inrich-
ting met papieren placemats.

1) Geen (Test)oordeel omdat inspectie en/of monstername niet toegestaan werd(en) Zie voor uitleg van de tabel pagina 75.

 Wegrestaurant Malden, Heumen
Het eten was niet erg lekker: 
vette aardappelen, oude groen-
ten, dikke saus. Schnitzel was 
in orde, maar niet bijzonder. 
Vegetarische schijven leken van 
rubber en waren niet te snijden. 
Onverschillig personeel. Kale, 
saaie inrichting met vies kleedje 
op tafel.slechtste slechtste
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consumentenbond-nieuwsbrief
Wilt u wekelijks op de hoogte worden gehouden van 
nieuws en informatie van de Consumentenbond? Meld u 
dan aan voor de gratis nieuwsbrief via www.consumen-
tenbond.nl/nieuwsbrief. Hierin staat informatie over 
voeding, ICT, geldzaken en veel meer.

Telefoonnummers, (e-mail)adressen, website en 
bestellingen: zie Wegwijzer op pag. 72/73.
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lichting over kwaliteiten en prijzen van goederen 
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De Consumentenbond is fi nancieel en politiek 
onafhankelijk. Die onafhankelijkheid bestaat ook 
ten aanzien van de keuze welke goederen en 
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Vormgeving en art direction
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Marcel Graumans (fotograaf),  Jeff ry Franken 
(assistent);  ANP, Rhonald Blommestein, Getty 
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Groothuis, ing. Lauri ten Grotenhuis, ir. Kim Janssen, 
drs. Gemmeke van Kempen, Lenneke Koudijs, 
ir. Gerard Kramer, ir. Ruud Krol, Wim Krop, José 
Mast, Ingrid Nies, Ferry Ploeg, drs. Margreet 
Simons, Marco Smit, drs. Augie Vissers, ir. Ronald 
Vroman, drs. Bert Wolthuis, ir. Annelies de Zeeuw

Handleiding voor de tabellen
De aanbevelingen met predikaat in de tests zijn 
gebaseerd op de volgende uitgangspunten.
Een beste koop (‘goede kwaliteit voor een redelijke 
prijs’) moet een Testoordeel van minimaal 
60 punten hebben. Een voordelige keus (‘redelijke 
kwaliteit voor een goede prijs’) moet minimaal 
50 punten hebben.
++ = zeer goed; + = goed; ◼ = redelijk; 
– = matig; –– = slecht
▶ = Beste koop; ◼ = Voordelige keus

Zo kunt u uw eigen Testoordeel berekenen:
1.  Bepaal voor elke kolom met beoordelingen 

voor hoeveel procent u die wilt laten meewegen. 
Op geteld moet dit op 100% uitkomen.

2.  Ken aan onze beoordelingen een waarde toe:
 –– = 0,1; – = 0,3; ◼ = 0,5; + = 0,7 en ++ = 0,9. 

3.  Vermenigvuldig elke beoordeling met het 
percentage dat u aan de kolom heeft gegeven.

4.  Tel de uitkomsten per merk bij elkaar op; dan 
krijgt u uw eigen Testoordeel.

Testoordeelcategorieën: 
0–19 punten = slecht; 20–39 = matig; 40–59 = 
redelijk; 60–79 = goed; 80–100 = zeer goed
N.B. De genoemde berekeningsmethode is een bena-
dering van de door ons gehanteerde. Uw berekende 
Testoordelen kunnen afwijken van de onze, omdat 
wij o.a. uitgaan van de exacte onderliggende waarde 
per beoordeling, die we vanwege de overzichtelijk-
heid in de tabel niet vermelden. Ook hanteren we 
vaak ‘doorslagfactoren’; zie daarvoor ‘De test: wat 
en hoe’.

COPYRIGHT © 2006 Consumentenbond.
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, 
opnamen of enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De Consumentengids is een uitgave van de Consu-

mentenbond. De Consumentenbond is niet 
verantwoordelijk voor webadressen, telefoon-
nummers en andere gegevens die veranderen 
na het ter perse gaan.

FABRIKANTEN/IMPORTEURS/LEVERANCIERS
All-in-ones
Brother: (020) 545 12 51, www.brother.nl
Canon: (023) 568 16 03, www.canon.nl
Dell: (020) 674 50 00, www.dell.nl
Epson: 0900-505 08 08, www.epson.nl
HP: 0900-202 01 65, www.hp.nl
Lexmark: (035) 699 46 67, www.lexmark.nl
Philips: Sagem, (040) 258 01 10, www.sagem.com 
   en www.fax.philips.com
 

Autobanden
Barum: Reedijk, (078) 674 80 00, www.ribi.nl 
BFGoodrich: Michelin, Drunen (0416) 38 41 11
Bridgestone: (0168) 38 51 10, www.bridgestone.nl
Continental: (0342) 49 79 11, www.conti.nl 
Dunlop: Goodyear, (030) 601 59 00, www.dunlop.nl 
Firestone: zie Bridgestone, 
Goodyear: (030) 601 59 00, www.goodyear.nl 
Kleber: zie BFGoodrich
Kumho: Van Aalderen, (0546) 55 99 99, 
   www.twen-tyre.nl 
Maloya: Vredestein, (053) 488 88 88, 
   www.vredestein.nl 
Nokian: De Klok, (0186) 61 85 00, 
   www.deklokbanden.com 
Pirelli: (0186) 60 61 55, www.pirelli.nl 
Semperit: zie Continental
Uniroyal: zie Continental
Vredestein: zie Maloya
Yokohama: (013) 571 94 47, www.yokohama.nl

Digitale radio’s
Acoustic Solutions: Viertron, (0180) 61 83 55, 
   www.acoustic-solutions.nl
Bush: Music Matters, (079) 36 222 77, 
   www.bushdigital.co.uk
Morphy Richards: Glen Dimplex, (036) 538 70 40, 
www.morphyrichards.nl
Perstel: Music Matters, (079) 36 222 77, 
   www.perstel.co.uk
Philips: 0900-8407, www.philips.nl
Pure: Music Matters, (079) 36 222 77, 
   www.music-matters.org
Rebox: (023) 531 08 83, www.rebox.tv
Sangean: (077) 382 93 44, www.sangean.nl
Sony: (020) 658 18 88, www.sony.nl
Tivoli: Audiac, (030) 60 49 000, www.tivoliaudio.nl

Wasmachines
AEG: Electrolux, (0172) 46 81 72, www.aeg.nl
Ardo: Modern Electronics, (013) 594 51 00, 
   www.modern.nl
Ariston: Indesit Company, De Meern, 
   (030) 669 29 00
Bosch: 0800-0710, www.bosch.nl
Candy: (033) 422 40 00, www.candy.nl
Electrolux: (0172) 46 81 72, www.electrolux.nl
Indesit: 0900 - 202 52 54, www.indesit.nl
LG: (036) 547 89 99, www.lge.nl
Marijnen: Electrolux, Alphen a/d Rijn, 
   (0172) 46 81 72
Miele: (0347) 37 88 81, www.miele.nl
Nordland: It’s Electric, (013) 594 52 00, 
   www.itsonline.nl
Siemens: (070) 333 12 34, www.siemens.nl
Whirlpool: (076) 530 64 00, www.whirlpool.nl
Zanussi: Electrolux, (0172) 46 81 72, 
   www.zanussi.nl

digitaal thuis
•  pc’s en notebooks  •  Lamabox
•  computeradvertenties ontcijferen
•  25 vragen over digistress

gezond leven
•  voedingssupplementen  •  Chorizo
•  homeopathie en acupunctuur
•  25 vragen over zout

en verder
•  omafietsen  •  stofzuigers  
•  voordeursloten

komend kwartaal
•  vrijstaande combimagnetrons
•  triple play  •  biertaps voor thuis  
•  fietsdragers  •  aspergepannen

Omafietsen
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