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Na 27 jaar lang gasten te hebben verblijd met de meest exquise culinaire 
verrassingen, gaat restaurant Wollerich in Sint-Oedenrode dicht.  
Halverwege februari van dit jaar sluiten de deuren van het sterrestaurant  
van chef-kok Gerard Wollerich (62) en gastvrouw Meriam (58). Bij New zijn  
we als foodspecialisten en foodlovers natuurlijk heel nieuwsgierig naar  
het hoe en waarom. Daarom togen we naar ‘Rooi’ om het verhaal van  
Gerard zelf te horen. Tijdens dat fijne en openhartige gesprek ontdekten  
we bovendien dat er best wel wat overlap is tussen een sterrestaurant en  
een sterreclamebureau. Of je nou kreeft, langoustine en de befaamde  
28-32 dagen biet serveert, of concepten, campagnes en fotografie;  
je menu en de uitgekiende smaak ervan bepalen uiteindelijk jouw succes.  
Lees verder …

Naam  Gerard Wollerich

Functie  Chef-kok

Klant Sterrestaurant Wollerich



NEW Interview met Gerard Wollerich

New heeft regelmatig in de keuken van Gerard 
mogen kijken, ruiken en proeven. Wat een passie 
heeft deze man. Binnenkort sluit hij na 27 jaar zijn 
restaurant. Een mooi moment om nog één keer in 
zijn keuken te kijken. Dé plek waar alle smaakvolle 
creaties ontstonden. Het blijkt dat we meer gemeen 
hadden dan we dachten.

Als we in de vroege ochtend bij Gerard 
aankloppen, zijn de resten van het feestje van 
carnavalsvereniging Papgat van de vorige 
avond nog goed zichtbaar. Gerard is moe 
en een beetje verkouden. Maar dat 
weerhoudt hem er niet van om onder 
het genot van een kop koffie gezellig 
en uitgebreid met ons in gesprek te gaan. 
Onze eerste vraag ligt natuurlijk voor de 
hand: Hoe voelt het om straks je kindje los te 
laten? 

‘Ja, dat moet nog blijken. Natuurlijk heb ik er al 
heel wat nachten wakker van gelegen en eigenlijk 
ben je elke dag al afscheid aan het nemen, maar op een 
bepaald moment ben je daar wel klaar mee. Tot en met 
carnaval zijn we sowieso nog geopend, daarna hebben 
we tot juni nog enkele maanden om alles op te ruimen en 
de boekhouding te doen. Dan op vakantie, en dan ... tja, 
dat is nog een open boek.’ 

Smaakvolle 
creaties  
uit de keuken



NEW Interview met Gerard Wollerich

Uit de keuken  
van NEW  Welkom

Je gasten welkom heten, 
hun wensen ‘in kaart 
brengen’ en vertellen wat 
je hen te bieden hebt is 
niet veel anders dan een 
intakegesprek bij New.  

Wanneer begon 
jouw grote 
keukenavontuur? 
‘Ik ben er echt ingerold. Ik begon destijds via mijn 
vriendinnetje als vakantiewerker en keukenhulpje bij 
Holiday Inn in Eindhoven. Dat was standaardwerk: 
aardappelen schillen, eieren pellen, je kent het wel. 
Liefde voor de keuken had ik nog helemáál niet. Op een 
bepaald moment werd de ontbijtkok ziek en vroeg de  
chef-kok mij om die taak in de weekenden over te nemen. 
Ik startte ’s morgens om vier, vijf uur, tot een uur of tien,  
en daarna hielp ik de andere koks. Dat deed ik jarenlang 
met veel plezier, naast mijn studie Consumptieve 
Beroepen. Daarna ben ik de koksopleiding gaan volgen 
in Eindhoven, één dag werken en vier dagen naar school, 
en ging ik van bedrijf naar bedrijf. Een keiharde leerschool, 
mondje dicht en doorwerken, soms tot op het bizarre af. 
Maar goed, ik had mijn passie gevonden. Dan moet je 
natuurlijk wel nog even door die fase heen van afscheid 
nemen van je vriendin, je vrienden, het uitgaan. Want in 
de weekenden was het werken geblazen.’ 



NEW Interview met Gerard Wollerich

Wanneer ontstond bij 
jou de ambitie om zelf 
als chef-kok aan de 
slag te gaan?
‘Ook daar ben ik ingerold. Een vriend van mij werkte in  
een restaurant in Nuenen, toen nog een kroegje dat zojuist 
was omgebouwd tot restaurant. Die zaak liep voor geen 
meter, omdat het veel te sjiek was voor de overwegend 
boerenbevolking in de omgeving. Alles was wit, steriel. 
Of ik de zaak wilde overnemen van zijn baas, vroeg mijn 
vriend me. Geen denken aan, want ik wilde toen liever een 
delicatessenzaak starten. Maar goed, na lang wikken en 
wegen namen Meriam en ik toch de stap. Dat was in 1986, 
ik was toen 26. We noemden het restaurant De Lindehof en 
maakten het toegankelijker. We runden het restaurant acht 
jaar lang. Toen bleek dat we het gehuurde pand niet konden 
kopen, zijn we op zoek gegaan naar een andere plek.’ 

Uit de keuken van NEW  
Á la carte of vast menu

Ook bij New kun je kiezen voor 
een compleet gangendiner of zelf 
je menu samenstellen aan de 
hand van losse gerechten, zoals 
fotografie, video, packaging 
design, branding, merkactivatie, 
contentcreatie en food content. 

Was je zelf later 
ook zo hard voor 
je personeel?
‘Helaas wel. Als chef-kok neem je dat getier en 
gestres gewoon over van die harde leerschool. 
Totdat je op een leeftijd komt waarop je denkt: dit is 
niet de goede manier. Ik kwam erachter dat het ook 
helemaal niet nodig is, zolang je de zaakjes maar 
onder controle hebt. Ik denk dat het tien jaar geleden 
is dat ik hier eens goed gevloekt heb in de keuken.’ 

Uit de keuken van NEW  
De mise-en-place

Door een uitgekiende mise-en-place  
kun je gasten sneller en beter  
bedienen. Vergelijkbaar met de  
aanpak van een creatief proces  
bij New. Alle stappen – brainstorm, 
uitwerking, vrijgave en ‘serveren’ –, 
leiden samen tot een optimaal 
resultaat. 



NEW Interview met Gerard Wollerich

Ho, maar wacht 
even: De Lindehof 
bestaat vandaag  
de dag nog steeds 
en is inmiddels 
een iconisch 
restaurant met 
twee sterren!
‘Klopt. En daar ben ik best trots op, we hebben er 
iets moois achtergelaten. Wij kregen na vier jaar 
onze ster. Ik weet nog goed dat ik ’s ochtends 
onder de douche stond toen we een telefoontje 
kregen. ‘Proficiat met jullie ster’, klonk het aan de 
andere kant. Ik dacht eerst aan een vergissing,  
in Giethoorn zat namelijk ook een Lindehof.  
Ik ben toen snel op zoek gegaan naar een krant, 
want destijds werd een stertoewijzing alleen maar 
via de Telegraaf gecommuniceerd, zelf hoorde 
je niks. Ik vond uiteindelijk een Telegraaf bij een 
pompstation en ja hoor, het bleek te kloppen.  
Wij hadden onze Michelinster! Vervolgens kreeg 
ik op de weg terug naar huis een lekke band. 
Ik parkeerde de auto toen bij mijn ouders en 
vertelde hun het grote nieuws. ‘Ik heb een ster!  
En een lekke band!’ 

Haha! En toen? 
‘Toen ik uiteindelijk bij het restaurant arriveerde 
was het al één grote bloemenzee. En weet je,  
we waren in die tijd nog heel eenvoudig bezig. 
Op de kaart stonden bijvoorbeeld een garnalen-
cocktail, een varkenshaasje met roomsaus en 
een varkenshaasje met gember, zo simpel zijn we 
begonnen. Als feedback kregen we wel te horen 
dat onze kalfszwezerik fantastisch was. In die 
tijd moest alles gewoon perfect zijn, het draaide 
om de kwaliteit op het bord, spanning was er nog 
totaal niet. Vandaag de dag is het zoet, zuur, zout, 
bitter, krokant, noem maar op. Zoveel mogelijk 
combineren om het maximale uit de gerechten  
te halen.’

Uit de keuken van NEW 
De opmaak 

Het opmaken van een bord kun je 
heel goed vergelijken met styling 
bij een reclamebureau. 



NEW Interview met Gerard Wollerich

Uit de keuken  
van NEW  
Proeven, en nog 
eens proeven

Voordat er wordt 
opgediend, proeft de kok 
natuurlijk of alles naar 
wens is. Vergelijk het met 
de foodspecialist die zelf 
zijn recepturen schrijft 
en proefkookt, voordat 
onze videospecialisten 
definitief gaan filmen. 

Na een tussenjaar zijn jullie 
vervolgens in 1996 aan het volgende 
avontuur begonnen: Wollerich.

‘Ja. De toenmalige burgemeester van Sint-Oedenrode 
was een echte ondernemer en wilde zijn dorp op de 
kaart zetten. Een sterrestaurant was natuurlijk een 
mooie trekker. Hij wist wel een mooi pand voor ons 
en we zijn de uitdaging aangegaan. In september 
gingen we open, eind november kregen we al onze 
ster. We namen die ster in feite gewoon mee vanuit 
Nuenen. Jammer alleen voor de burgemeester dat 
zijn meesterzet hem ook zijn functie kostte. Want de 
raad had eigenlijk heel andere plannen voor dit pand.’ 

Hoe groot was daarna de uitdaging 
om je ster te behouden, Was je daar 
vaak mee bezig? 

‘Nee, daar was ik nooit mee bezig, laat staan om naar 
twee of zelfs drie sterren te streven. Ik was tevreden 
met die ene ster en eerlijk gezegd moet je ook wel  
érg goed zijn om die tweede ster te pakken.’ 

1996  
Wollerich



NEW Interview met Gerard Wollerich

Nederland telt 
inmiddels 128 
sterrestaurants. 
Hebben we nu 
ook echt een 
eetcultuur?
‘We hebben absoluut een eetcultuur gekregen. 
Mensen geven ook steeds meer uit aan eten. 
Vroeger pakte je samen een biertje, nu ga je 
een hapje eten. Het lijkt meer en meer op de 
eetcultuur van landen als Frankrijk, Duitsland 
en België. Weet je, die recessie komt er nooit, 
dat meen ik serieus. Alles zit vol en we blíjven 
aan tafel zitten. Mensen verleggen simpelweg 
hun prioriteiten.’ 

Uit de keuken van NEW 
De rolverdeling

Binnen een keuken/restaurant 
heb je verschillende functies, 
net als bij New. De persoon die 
het gerecht bedenkt is bij ons 
de concepter, de koks zijn onze 
creatieven, de bediening onze 
accountmanagers, et cetera. 



NEW Interview met Gerard Wollerich

Denk je al vaak aan het moment 
waarop je hier straks voor  
het laatst de deur achter  
je dichttrekt?
‘Misschien steek ik mijn kop in het zand, maar  
ik denk er nog niet te veel aan. Eigenlijk was het 
ook helemaal niet de bedoeling om te stoppen.’ 

Meen je dat?
‘Ja. We wilden eigenlijk het restaurant van binnen en buiten gaan 
pimpen en hierboven een viertal appartementen creëren. Maar zover 
is het niet gekomen. We hadden al een fiat van de bank, een lokale 
aannemer in de arm genomen, alle vergunningen binnen, de architect 
aan het werk gezet, noem maar op. En toen volgde het gesprek met 
Jan Wouters, de aannemer. Die had intussen de tekeningen gezien en 
had zoiets van: ‘Nou, dat pand wil ik óók wel!’ Het werd dus een heel 
ander gesprek dan ik had verwacht. 

Aan het eind van dat gesprek deed Wouters mij een aanbod. Ik zei 
in eerste instantie nee, want ik had al zoveel kosten gemaakt met 
de voorbereidingen. Maar na een maand kwam Wouters terug en hij 
bood mij een mooi bedrag. Toen zijn we gaan overleggen. Ook met de 
kinderen, maar die hebben niet de ambitie om op termijn de zaak over 
te nemen. Uiteindelijk hebben we ja gezegd. Dus niet opknappen en 
door, maar verkopen.’

Deze mooie villa krijgt straks 
dus een nieuwe bestemming?
‘Ja. Voor zover ik weet komt hier beneden 
het kantoor van de aannemer, boven enkele 
appartementen en de achterzijde wordt weer 
een restaurant met een nieuwe uitbater.’

Uit de keuken van 
NEW Top of mind
Blijvend vernieuwen en keer 
op keer je gasten verrassen: 
daarmee blijf je als restaurant 
top-of-mind bij je publiek.  
Ook bij New werken we continu 
aan het activeren van merken, 
om zo doelgroepen  
in beweging te zetten.



NEW Interview met Gerard Wollerich

Hoe reageerden  
je collega’s 
en jullie vaste 
gasten op het 
nieuws? 
‘Veel collega’s wisten het in oktober al.  
Ze raadden ons aan om direct te stoppen, 
het pand was immers al verkocht.  
Wij konden dat niet over ons hart krijgen. 
We hebben eerst met het trouwe 
personeel gesproken. Mijn rechterhand 
Erik werkt hier bijvoorbeeld al achttien 
jaar. Iedereen gaf aan tot het einde te 
willen blijven in plaats van meteen op 
zoek te gaan naar een nieuwe baan. 
Bovendien hebben we enorm veel vaste 
gasten. Ook hen willen we de gelegenheid 
geven om hier nog een keer te komen 
eten. Toen het nieuws bekend werd, liep 
het vanaf afgelopen november dan ook 
meteen storm. Ik heb zelfs gasten gehad, 
inmiddels tachtigers, die het niet droog 
konden houden. Die mensen komen hier  
al vanaf hun jeugd.’ 

UIT DE Keuken van NEW  
Meer dan verpakking

Eet mij! Dat moet een zojuist geserveerd 
gerecht uitstralen. Waarbij het natuurlijk 
wél moet voldoen aan de verwachting. 
Dat geldt ook voor een product in het 
schap, waarvoor wij het packaging design 
hebben verzorgd. Een mooi omhulsel is 
prima, maar het product moet wél voldoen 
aan de verwachtingen, anders val je al 
snel door de mand. 



Wij zijn New. Wij zijn Brand Activators.
Eisenhowerweg 13a  |  5466 AB Veghel  
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UIT DE Keuken van NEW  
Fooi?

Jazeker! Je verwacht het misschien niet, 
maar regelmatig zijn klanten zo blij met onze 
creaties dat we getrakteerd worden op een 
stuk vlaai of taart. 

Heb je al 
plannen voor 
de toekomst?
‘Nog niet concreet, ik wil ook zeker nog geen dingen vastleggen. 
Eerst alles in de vakantie maar eens laten bezinken. Wel zijn er 
een paar dingen die ik heel leuk vind. Zo blijf ik actief als voorzitter 
van restaurantvereniging Alliance Gastronomique. Ook zou ik best 
mijn kennis over willen dragen, misschien als praktijkleraar of zo. 
Verder wil ik misschien nog iets meer gaan doen met onze sauzen: 
maken en verkopen onder het merk Taste Wollerich, met name 
aan de horeca. We hebben er inmiddels een stuk of vijftien. Zonder 
conserven, kleurstoffen of e-nummers. Puur natuur. Puur ambacht. 
Met veel tijdbesparing. Vooral de basissauzen zijn erg belangrijk. 
Maar wat er ook gebeurt, koken als chef-kok bij een ander restaurant, 
dat ga ik echt niet meer doen!’


