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Presentatie presidium Limburgse Stroop tijdens bezoek Slow Food 
International 

Een delegatie van Slow Food International en Ark van de Smaak Nederland bezoekt op 
30 september en 1 oktober Limburg.  

Tijdens het bezoek vindt de formele presentatie plaats van het Slow Food Presidium 
Limburgse Stroop en de introductie van de Herfskeuning 2009.   

Doel van het presidium is de ambachtelijke stroop, het ambachtelijk stroopstoken en de 
traditionele en goede smaak van het product te bewaren en actief te houden.  
Het presidium, dat onderdeel uitmaakt van de Stichting Slow Food Euregio Maas-Rijn, 
bestaat uit de volgende stroopstokers: Mart Vandewall ( Eckelrade) – onlangs 
uitgeroepen tot Held van de Smaak 2010 - , Hans Franssen (Klimmen), Coen Eggen 
(Beek) en Roy Eussen (Hombourg).  Coördinator van het presidium is Henk Hoogakker, 
voorzitter van de Stichting Slow Food Euregio Maas Rijn.  

Programma bezoek 30 september en 1 oktober 

De delegatie bezoekt op 30 september enkele boeren met Lakenvelder runderen in 
Broekhuizenvorst en Eijsden. 

Op 1 oktober brengt het gezelschap een bezoek aan de stroopstokers Roy Eussen en 
Hans Franssen. Stroopstokers Mart Vandewall en Coen Eggen geven een toelichting 
op het productieproces: van plantgat tot aan de potstroop.   
Ook volgt de introductie van de Herfskeuning 2009. Deze grand cru van de Limburgse 
Stroop wordt jaarlijks gestookt door de leden van het presidium.  
 
Doelstelling Stichting Slowfood Euregio Maas Rijn 

De doelstelling van de Stichting Slow Food Euregio Maas Rijn is het bevorderen, 
ondersteunen en behouden van de gastronomische en daarmee samenhangende 
geschiedkundige, landschappelijke en sociaal-culturele eigenheden van de Euregio 
Maas-Rijn in het algemeen en Zuid-Limburg in het bijzonder. Kernbegrippen hierbij zijn 
authenticiteit, kleinschaligheid, economische en sociaal-culturele versterking, 
ambachtelijkheid, volksgezondheid en lekker, puur en eerlijk. 

De stichting werkt vanuit de Slow Food gedachte, zoals verwoord in de missieverklaring 
van The International Slow Food Movement.  
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Het volledige programma van het bezoek vindt u in de bijlage. Indien u  (een deel van) 
het programma wilt bijwonen of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met 
Henk Hoogakker, tel.  0031 6 53 19 89 29, of e-mail: henk@hoogakkerpr.nl. 
 
 
 

 

 


