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Burger 
mannen

— America’s favorite food staat in de spotlights. In 
Nederlandse steden schieten de burgerbars en -restaurants uit 
de grond en op foodfestivals is de burger vast onderdeel van 
het menu. Voor de mannen achter deze concepten draait het 

vooral om twee dingen: kwaliteit en originaliteit.
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0.000 burgers verlieten deze zomer de rollende keukens 
van Simon Parrott alias The Beef Chief. Zelfs voor zijn 
twee foodtrucks – een omgebouwde Franse Citroën H 
met de naam Elvis en een oude Mercedes-brandweer-

wagen met de naam Priscilla – is dat gigantisch veel. Parrott: “Met 
de Mercedes kunnen we 2000 burgers op een dag wegwerken, dan 
werken we knetterhard met een team van zeven man. ’s Morgens 
draaien we in onze loods in Amsterdam 2000 ballen die allemaal pre-
cies evenveel wegen. Die gaan in de ijskast mee naar het festival. Ter 
plekken ‘shaken’ we de bal voordat hij op de grill gaat, daar maken we 
hem plat en op de grill krijgt hij zout en peper, that’s it.” 

Parrott begint in 2012 met het bakken van burgers. De Londenaar 
is dan net met zijn vriendin vanuit Berlijn naar Amsterdam verhuisd 
en wil, geïnspireerd door de Londense foodtruckscene, een food-
truckbusiness opzetten. “Het eerste idee was een truck met Mexi-
caans streetfood, maar Nederlanders zijn nog niet zo into Mexicaans 
eten. Toen ben ik me gaan verdiepen in de burger. Ik was onder de 
indruk van de enorme craft-revolutie rond burgers die gaande was 
in Londen. Maar de real story is dat de liefde al in Berlijn is ontstaan, 
bij vrienden met een tuin -vrij bijzonder in Berlijn- waar we zodra de 
zon scheen barbecueden. Daar heb ik mijn eerste kimchiburger ge-
maakt,” aldus Parrott. Die kimchiburger is zijn specialiteit geworden 
waar bezoekers speciaal voor naar The Beef Chief komen. “Met dank 
aan de Koreaan aan de overkant van de straat in Berlijn, waar we 
regelmatig aten. De smaak fascineerde me.”

Rond dezelfde tijd dat The Beef Chief begon, groeide de popu-
lariteit van rollende keukens in Nederland. In Amerika bepalen 
foodtrucks al jaren het beeld van grote steden en Londen, Parijs en 
Berlijn volgden snel. Alleen in Nederland bleef de culinaire revo-
lutie op wielen uit. Totdat rond 2010 de eerste rollende keukens op 
festivals verschenen, de foodfestivals volgden snel.  

Max Rodrigues Nunes en Tommie Kuiper beginnen in 2012              
– samen met chef-kok Gina Veen – vanuit een oude Mercedes Ha-
nomag met het waarmaken van hun droom. Drie jaar later bestaat 
hun truck-cateringbedrijf Stacks uit een wagenpark met foodtrucks 
– waaronder een Moldavische oorlogs-zijspanmotor, een set-

ting voor pop-uprestaurants en vergevorderde plannen voor een 
pilotstore en een mobiel restaurant. Het idee voor hun foodtruck 
ontstond na een zware periode. “Door de crisis zat ik, na jarenlang 
gewerkt te hebben in de horeca, depressief en met een burn-out 
thuis. Mijn vrouw Gina, werkend als chef-kok, moest ineens voor 
opdrachtgevers gaan werken, terwijl we voorheen onze eigen be-
slissingen namen. Dat geeft een enorme knauw. Het enige waar ik 
nog plezier uit haalde, was de motorclub waar ik Tommie heb leren 
kennen. Met zijn studie liep het ook niet lekker en zo ontstond een 
droom van ons drieën om onze eigen rollende keuken te begin-
nen. Toen ik ’s nachts op Marktplaats de perfecte Mercedes-bus 
tegenkwam, heb ik Tommie uit bed gebeld en zijn we aan de slag 
gegaan,” vertelt Rodrigues Nunes. Er moest nog een goede lasser 
en een flinke renovatie aan te pas komen voor hun droom wer-
kelijkheid werd, maar inmiddels zijn de burgers van Stacks een 
bekendheid op de foodfestivals. Stacks wil ‘de beste burgers van 
Nederland maken’ en heeft daarom niet alleen zijn eigen kudde 
koeien om zeker te zijn van hoge kwaliteit vlees, maar ook een 
eigen cateringhal waar ze onder meer hun kreeftenburger en brio-
chebrood produceren. 

Succes van een broodje                                                                                  
De burger is populair, geen discussie mogelijk; in de Nederlandse 
steden komen er nog steeds burgerbars en -restaurants bij. Je zou 
het crisisvoedsel kunnen noemen, want veel restaurants hebben de 
recessie niet overleefd en daar zijn de burgerondernemers handig 
op ingesprongen. Joris Visser van Firma Pickles beaamt dat: “De 
economie was minder, maar er was wel de behoefte om uit eten 
te gaan. Bij een burgerrestaurant kun je voor een normaal bedrag 
eten. Bij ons ben je voor 16 euro klaar, met een glas wijn erbij.”    
Samen met Niels van Nieuwenhuizen startte hij tweeënhalf jaar 
geleden de Firma Pickles in Utrecht, op de plek waar zij op dat 
moment een restaurant runden waar, zoals Visser zegt, “de dyna-

de burger heeft zijn plek in 
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miek niet goed meer was”. Visser en Van Nieuwenhuizen besluiten 
het anders te doen en onderwerpen hun pand aan een grondige 
verbouwing. Met succes; inmiddels zijn ze uitgebreid naar Rotter-
dam en Scheveningen en hebben ze een foodtruck. Ze onderschei-
den zich met hun ondertitel ‘burgers & wines’. Visser: “Wijn een 
prominente plek geven, dat was toen wel uniek. Naast de ‘regular’ 
burgers maken we ook burgers die een vertaling zijn van klassieke 
gerechten. Tonijn, truffel en kalfsvlees vertalen we terug naar com-
fortfood. Daar hoort een mooi glas wijn bij. Het nieuwe publiek is 
daardoor heel divers. Je ziet mensen in de zaak komen die burgers 
voorheen associeerden met fastfoodketens als McDonald’s en daar-
om nooit binnen zouden stappen. Nu zitten ze met hun kinderen te 

eten. Dat publiek zorgt voor een hele nieuwe dynamiek.”

De burgertrend in het buitenland was voor Wouter Fongers van De 
Burger in Eindhoven reden om zijn eigen tentje te beginnen. Hij 
vertelt: “Ik heb over de hele wereld burgers gegeten en overal zag 
ik mensen die zelf burgertentjes uit de grond stampten, van skate-
boarders in LA tot stoere gasten in Parijs, en ik dacht: vet, dat wil 
ik ook doen. Toen dit unieke pand in Eindhoven vrijkwam, hebben 
we het met een groep vrienden helemaal verbouwd.” Inmiddels 
loopt de zaak ‘als een speer’. Eindhoven is nog niet zo volgepakt 
met burgerbars als bijvoorbeeld Amsterdam, maar de sfeer en de 
kwaliteit van de burgers zorgt voor publiek dat steeds terugkomt. 
Daarnaast borrelt het in Eindhoven. “We hebben kunstwerken van 
lokale kunstenaars hangen en houden af en toe feestjes, zoals tij-
dens de Dutch Design Week, dan staat Jules Deelder hier jazzplaat-
jes te draaien. De stad is zich aan het ontwikkelen, er vestigen zich 
internationale bedrijven en de status van Dutch Design trekt men-
sen naar de stad. Daarnaast weten ze over de hele wereld wat een 
burger is, dus komen ze ook naar ons toe. We zijn niet superfancy 
of hip, er komt van alles. Dat maakt het leuk,” aldus Fongers.

In de Rotterdamse Witte de Withstraat staan in het weekend bij 
burgerbar Ter Marsch & Co mensen te wachten op een tafel, zo 
populair zijn de burgers van chef en eigenaar Pim de Lange. Ze 
hebben dan ook het predicaat beste burger van Rotterdam én van 
Nederland. Als hij met zijn zaak één ding wil uitstralen, dan is 
het toegankelijkheid. De Lange: “Horeca moet aantrekkelijk zijn 
voor iedereen, een ontmoetingsplek. Bij de inrichting van Ter 
Marsch & Co was dat een uitgangspunt. Door mijn hotelschool-
achtergrond heb ik op veel plekken gewoond en ben ik bij veel 
hotels en zaken binnen geweest. Veel van die tenten zijn super-
chic aangekleed, waardoor je verwachtingspatroon gigantisch 
is. Dan moet je aanbod wel heel goed zijn om dat waar te maken. 
Ik wilde precies het tegenovergestelde doen. Een eenvoudige, 

toegankelijke aankleding waar je zo binnenloopt. Omdat de ver-
wachtingen dan niet al te hoog gespannen zijn, word je verrast 
door de goede service en hoge kwaliteit van de burgers en andere 
gerechten die we serveren.”

Puur vlees                                                                                                      
De hamburger werd door Duitse immigranten begin 19e eeuw 
in Amerika op het menu gezet, vandaar die naam. Wel in een 
veramerikaanste versie, waarbij het vlees veel grover gemalen is 
en gemixt met uitjes, knof look, peper en zout. Volgens de Ameri-
kanen zijn de Amerikanen zelf verantwoordelijk voor het broodje 
om de hamburger. Tijdens de industriële revolutie moesten       
arbeiders voor het eerst nachtdiensten werken. In de pauze zorg-
den mobiele keukens met een gasgrill voor gebakken vlees, en 
door het vlees tussen een broodje te stoppen was het makkelijk 
staand op te eten. Begin jaren 20 van de vorige eeuw ontstonden 
de eerste fastfood-burgerrestaurants; in de jaren 40 openden de 
gebroeders McDonald’s hun eerste burgerbar-drive-in en eind 
jaren 50 verkocht McDonald’s zijn 100 miljoenste hamburger.

De burger heeft het zwaar gehad de afgelopen decennia. Strijders 
voor een gezonde levensstijl en schandalen – paardenvlees in de 
hamburgers – schaadden het imago, maar dat is inmiddels ver-
beterd. Met dank aan de kwalitatieve upgrade van de producten 
waarmee deze indie-burgerondernemers werken wordt de burger 
weer serieus genomen. De Lange weet waarom de burgers bij Ter 
Marsch & Co zo populair zijn. “Of je onze burgers nou ’s middags 
als lunch of ’s avonds om 10 uur eet, hij is altijd hetzelfde. Dat is 
onze kwaliteit. Alles wordt vers bij ons in de keuken gemaakt. 
We bakken en grillen niet voor. We hebben een ochtendploeg 
die sausen en salades voorbereidt en de lunch voor zijn rekening 
neemt, daarna komt een verse ploeg om te zorgen dat de kwaliteit 
identiek blijft.”

“Goede ingrediënten zijn de helft   
van het succes”
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Over twee weken vertrekt De Lange met zijn compagnon Olaf 
Oldenburg naar Amerika voor het World Burger Championship. 
Daar strijdt hij met 34 voornamelijk Amerikaanse koks in het 
hol van de leeuw om de titel. “We zijn nu twee maanden bezig 
met het bepalen van het vlees. Het wordt Amerikaans vlees, 
want we willen het vers kunnen kopen. Het vlees heeft een hoog 
vetpercentage, belangrijk voor de smaak. Vaak zit er kaas tussen 
een burger, wij maken daar een custard van: een soort smeerkaas 
die we over het vlees spuiten. En van een Old Amsterdam-kaas 
maken we een crumble met hazelnoten, daar dopen we de boven-
kant van het broodje in. We hebben lang gestoeid met de hoeveel-
heid vet in het vlees. Nu hebben we dry-aged vlees dat minstens 
zes maanden heeft gerijpt. Dat geeft een intense smaak.”

Ook The Beef Chief neemt zijn skills serieus. “Wij werken met 
een lokale slager en gebruiken vlees van de MRIJ-koe, een goede 
Nederlandse koe. Deze heeft veel karakteristieken van de Black 
Angus. Voor het brood gebruiken we handgemaakte brioche. Het 
zijn simpele dingen, een burger is dan ook alleen maar een brood-
je met vlees, maar er zijn zoveel variabelen. Goede ingrediënten 
zijn dan de helft van het succes.”

tatoeages en leren schorten                                                                 
Ook bij Stacks werken ze hard om de kwaliteit van hun burgers 
top te houden, maar Rodrigues Nunes en Kuiper snappen ook 
dat het om meer draait dan alleen een goed broodje. “We heb-
ben een topteam van medewerkers. Stoere dames en gasten met 
tatoeages. We hebben twee stijlen, af hankelijk 
van waar we serveren. 

Witte overhemden en strikjes of branded T-shirts met trucker 
caps. Die uitstraling willen we goed hebben. Dat geldt namelijk 
ook voor de keuke; Gina neemt ook geen genoegen met een saus-
je van de groothandel,” aldus Rodrigues Nunes.

Bij De Burger is de keuken open en centraal aanwezig in het 
restaurant. “Bewust,” zegt Fongers. “Ons doel is om alles zo veel 
mogelijk zelf te maken, het moet echt puur overkomen. Met de 
keuken midden in de zaak kunnen bezoekers zien hoe de burgers 
bereid worden. Het vlees goed krijgen is bijna een scheikundig 
proces; welke delen van de koe wil je wel en welke niet, het 
bepalen van de vetpercentages en de juiste menging. We zijn 
lang bezig geweest om de ideale burger te krijgen, maar door de 
drukte hebben we het mengen van de burgers nu uitbesteed aan 
onze slager.”

Burgermannen zitten niet stil. Bijna alle jongens hebben (nog 
meer) expansieplannen. Visser: “Er zijn trends die komen en 
trends die gaan, maar de burger is een stevig product dat asso-
ciaties oproept bij mensen. Het aantal zaken zal afnemen, maar 
de goede zullen overblijven. Dat zijn diegene die hoge kwaliteit 
leveren en op plekken zitten waar mensen graag komen. Het is 
dus belangrijk in dat rijtje te blijven staan.”

Noem het een trend, een hype of gewoon comfort food for the 
needy, de burger heeft zijn plek in culi-land veroverd. De burger is 
dood, lang leve de burger! ◆
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