
Eijsden-Margraten Huis voor Limburgse stroop 
Op woensdag 19 april 2017 is het stoken van Limburgse stroop als negende Limburgse traditie op de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland bijgeschreven. Slow Food Presidium 
Limburgse Stroop nam hiervoor samen met Stichting Ondernemend Bloesemlint het initiatief en maakte 
een plan om dit ambacht een duurzame toekomst te geven.  
Op woensdag 19 april ondertekenden burgemeester Dieudonné Akkermans en het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) op het gemeentehuis van Eijsden-Margraten het certificaat van 
de Inventaris Immaterieel Erfgoed. 
 

 

 



 

Met de ondertekening van het certificaat geven Slow Food Presidium Limburgse Stroop en Stichting 
Ondernemend Bloesemlint (SOB) aan dat zij de zorg voor dit immaterieel erfgoed op zich nemen. Het 
Slow Food Presidium is een samenwerkingsverband van stroopstokers. De SOB verenigt ondernemers 
als belangenbehartiger voor beheer en ontwikkeling van hoogstamfruitboomgaarden in Zuid-Limburg. 
  
Ambachtelijke stroop vanaf zestiende eeuw gemaakt 
Limburgse stroop is een onderdeel van het oorspronkelijke Limburgse cultuurlandschap en de 
voedselproductie. Het was - en is - een vorm van het conserveren van overtollig fruit voor de 
winterperiode. Ambachtelijke stroop als huisnijverheid wordt al vanaf de zestiende eeuw gemaakt in de 
regio Zuid- en Midden Limburg. 
Limburgse stroop onderscheidt zich van andere stroopsoorten door de verhouding van 60% peren en 
40% appels. Een vereiste bij het stroopstoken is verder het gebruik van grote koperen ketels die in 
direct contact staan met een open vuur. 
  
Opleidingstraject 
De stokers willen een opleidingstraject starten om stroopstokers op te leiden in het vak. Er dreigt een 
tekort aan opvolging en opleidingsplekken. Momenteel zijn er nog vier families actief in het stoken van 
Limburgse stroop.  
Het Presidium wil meer mensen betrekken bij het ambacht door de Limburgse stroop te positioneren 
als streekgebonden product en niet alleen het product aan te bieden, maar een totaalervaring waar een 
bezoek aan de fruitboomgaarden en de stokerij onderdeel van uitmaken. Op die manier hopen de 
stokers nieuwe generaties te betrekken bij, en te interesseren voor, hun passie: het stoken van 
Limburgse stroop van lokale hoogstamfruitbomen. 
  
Samenstelling Inventaris immaterieel erfgoed 
De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland vloeit voort uit de ondertekening 
van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed door Nederland in 
2012. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) coördineert de samenstelling ervan en 
ondersteunt de immaterieel erfgoedgemeenschappen waar nodig in de borging van hun erfgoed. De 
Inventaris Immaterieel Erfgoed bevat ruim 120 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder 



ambachten, feesten en sociale praktijken. Zie www.immaterieelerfgoed.nl voor meer informatie. 
 
Voor meer informatie over het ambacht stoken van Limburgse stroop kunt u contact opnemen met 
Henk Hoogakker via 06-531 989 29 van het Slow Food Presidium Limburgse Stroop. Voor meer 
informatie over het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed en/of de 
Inventaris Immaterieel Erfgoed kunt u contact opnemen met Leo Adriaanse via 06 - 519 908 82 of kijk 
op www.immaterieelerfgoed.nl. 
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