
5.12 Stroopkokerij, Terstraten, gemeente Nuth, Limburg. 
 Ookwel Schuur uit Terstraten 

 

Ter plaatse 
Ca. 1800. 
Vakwerkschuur. Vrijstaand gebouw dat dienst deed als berging van 
oogstproducten en opslag van kleine landbouwwerktuigen. Wel 
behoorde de schuur tot een gebouwencomplex. Terstraten is een 

buurtschap bestaande uit een aantal historische boerderijen. 
 
In het museum 
Sinds 1952. 
Het gebouw bestaat uit 5 ankerbalkgebinten en is éénbeukig. De 
staanders zijn in de vakwerkwanden opgenomen (zie verder bij 1.6 
Vragender boerderijschuur). 
Het fundament wordt gevormd door blokken mergelsteen. Het 
bijzondere hier is dat op de middelste drie gebinten kapspanten 
geplaatst zijn die de kap moeten dragen. 
Voor deze kapspanten nam men zware houtdelen die al tijdens de groei 
een gebogen vorm kregen, van nature, zg. krommers, of met behulp 
van vastbinden in een bepaalde vorm. Deze werden doormidden 
gezaagd. Zo verkreeg men symmetrie. Dit gebeurde met een lange 
tweemanszaag. 
De kapspanten werden aaneengegord door gordingen en nokbalken. Op 
de gordingen werden de paren sporen (van "sparren") met houten 
pennen vastgeslagen. Op de sporen kwam stro op dakpanlatten. 
De deuren en ramen vormen een onderdeel van het geraamte. De deur 

heeft een primitief houten slot (vroeger gebruikelijk). 
Het gebint werd opgetrokken met behulp van familie en vrienden. 

 
  



Vakwerk met leemvulling 
Leem; mengsel van kleiachtig zand, (koeien- of paarden-)mest, 

strohaksel enz., dit is goed isolerend, door de vele luchtcellen in het 
stro. 
 
Vakwerk 
de horizontale regels werden van onderen voorzien van gaten en van 
boven van een V-vormige groef, zodat men buigzame, aangepunte 
stokken kon aanbrengen. Met andere buigzame takken werd dan een 
vlechtwerk aangebracht. 
Als dit klaar was kon het met leem besmeten worden. 
Het sterk overstekende dak bood een bescherming voor de wand tegen 

regen etc.. 

 
Boven de rechter deur is het hele proces van het maken  

van een vakwerk uitgewerkt. 

  
Stroopkokerij 
In de schuur bevindt zich een stroopkokerij met vruchtenpersen, 
kuipen, een stookplaats en bijbehorende stroopketel, draaibomen, etc. 
Het is een voor Limburg karakteristiek bedrijf (als nevenverdienste) 
voor het koken van stroop uit appels, peren en suikerbieten, als 

broodbeleg voedzaam, gezond en goedkoop! De suikerbieten maken de 
appelstroop "rins"(friszuur). 
Appels en peren worden in een grote koperen ketel gekookt. Het gare 
fruit wordt dan overgebracht naar een pers. Het fruit wordt uitgeperst, 
vervolgens het sap ingedikt door langdurig koken tot stroop, tenslotte 
afgevuld in grote en kleinere potten. 
In het museum wordt het vervaardigen van fruitstroop 
gedemonstreerd. 
In het rechterdeel van de schuur is een presentatie van de collectie 
stroop- gereedschappen van het museum ondergebracht. Daar is ook 

een audiovisuele presentatie die informatie geeft over het gebruik van 
de gereedschappen. 

 
  



Achtergrondinformatie 
Stroopkoken, Sjroepes Terstraten. 

Dit jaar (2013) produceren we alweer zeven winters lang stroop in de 
stroopkokerij in Terstraten. In de `sjroepes', zouden ze in Limburg 
zeggen. Maar de presentatie is nu wel up-to-date gemaakt. Zo hebben 
de mensen van de afdeling Bouwvakken hard gewerkt aan het 
verbeteren van de technische installatie. De muizen, die je nauwelijks 
kunt weren uit een oude stroopschuur, hadden namelijk de bekabeling 
van de gasbranders doorgeknaagd. Ook vertelde Veronique van 
Kesteren dat zij en het team rond de stroopstokerij al een flinke 
voorraad fruitstroop hebben voorbereid zodat bezoekers straks meer 
kans maken om met een potje huisgemaakte fruitstroop huiswaarts te 

kunnen keren. Het produceren van stroop kan nu weer volop, want 
2013 was een heel goed appeljaar! 
 
Presentatie 
De stroopstokerij in het museum heeft al een ruime geschiedenis. In 
1951-1952 schonken de Vrienden van het Nederlands 
Openluchtmuseum bij gelegenheid van het 40- jarig jubileum een 
collectie oude gereedschappen aan het museum. De Vrienden kozen 
bewust voor stroopgereedschappen omdat ze daarmee een wens 

konden vervullen van de heer Hoefer, stichter van het 
Openluchtmuseum en afkomstig uit Limburg. 
In het gehucht Trintelen bij Simpelveld kocht de vereniging toen een 
vrij complete inventaris stroopgerei. Deze kreeg een plek in de 
landbouwschuur die het museum verwierf in Terstraten. In 2006 
hebben we naast de presentatie van deze oude collectie een 
demonstratieruimte gemaakt voor de productie van stroop op 
ambachtelijke wijze. Hierdoor kunnen bezoekers de productie zien, 
ruiken en proeven. 
 
Oude techniek 
Het verwerken van fruit tot stroop is een oude techniek die al enkele 
eeuwen lang wordt beoefend in de fruitstreken, met name in Duitsland 
(linker Rijnoever), in België en in ons eigen Limburg. Het kwam ook 
voor in Brabant en in de Betuwe. 
De techniek was al in de middeleeuwen bekend en is mogelijkerwijs 
vanuit het Rijngebied naar Nederland gekomen. 
Veel boerderijen met geschikte grond hadden direct achter de hoeve 
een 'hoeswer met fruitbomen. En de manieren om fruit te conserveren 

waren erg beperkt. Men droogde het in de bakoven, nadat het brood 
eruit was gehaald, of ook wel in bijzondere drooghuisjes. Het 
gedroogde fruit, in het Limburgs `äöf', was een geliefde vulling voor 
Limburgse vlaai en daarnaast ook een exportproduct. In de 19e eeuw 
werd van zure appels in grote open kruiken azijn gemaakt en van zoete 
appels cider. Meer algemeen dan azijn- en ciderbereiding was het 



stoken van stroop. Dit product was erg geliefd omdat suiker in het 
voedselpatroon ontbrak en doordat andere levensmiddelen, zoals kaas 

en vlees, tamelijk kostbaar waren. 
Bovendien waren de investeringen in de gereedschappen gering: bij 
elke boerderij stond wel een (bouwvallig) schuurtje dat als "sjroepes" 
kon dienen. En in elke boerderij was wel een koperen ketel en ander 
stook- en kookgerei te vinden. Het enige exclusieve stuk gereedschap 
vormde een houten fruitpers van bescheiden formaat. Verder was voor 
het stoken geen speciale deskundigheid vereist: net als bij koken en 
jam maken moet je een beetje opletten en gewoon maar uitproberen. 

 
Seizoenswerk 

De productie van stroop vond altijd plaats in de oogstperiode van de 
appels en peren; dus in herfst en in de winter. Het stoken vormde voor 
veel boeren een goede invulling van de stille periode op het 
landbouwbedrijf. Serge Langeweg deed in Limburg veel onderzoek naar 
het stroopstoken en ontdekte dat er al in de 18de eeuw loonstokerijen 
bestonden met grote persen en ketels voor zo'n 500 kilo fruit. Boeren 
besteedden het stoken aan deze loonstokers uit. 
Ze brachten hun fruit en een grote inmaakpot die de loonstoker vulde 
met 30 tot 35 liter stroop, puur voor huishoudelijk gebruik. Bij de 

loonstokerijen waren de werkzaamheden binnen het gezin verdeeld. 
Vrouw en kinderen verzamelden het valfruit en vulden de ketels. Het 
stoken van de stroop zelf was uitsluitend mannenwerk omdat het 
draaien aan de persen en het bedienen van de grote ketels veel 
spierkracht kostte. De agrarische crisis aan het einde van de 19e eeuw 
leidde tot professionalisering van de stroopbereiding. Sommige 
loonstokers namen stoommachines in hun bedrijf op en bouwden 
daarmee de eerste stroopfabrieken. Maar ook in fabrieken bleef de 
stroopproductie nog tot ver in de twintigste eeuw seizoenswerk. 
Meestal vormden fruithandel en fruitconserven de hoofdmoot van de 
activiteiten door het jaar heen. 

 
Jaren '50 
De fabrieksstroop nam in de jaren '50 in omvang sterk toe doordat 
supermarkten zoals Albert Heijn en Edah het product in hun algemene 
assortiment opnamen. Voortaan was Limburgse stroop in alle 
windstreken van Nederland verkrijgbaar. Zelfs als emigrant in Canada 
en Australië kon je verzekerd zijn van echte stroop op je boterham. 
Ambachtelijke productie werd verhoudingsgewijs te duur en leverde 

geen rendement meer op. Pierre Deckers, de laatste ambachtelijke 
stroopstoker in Limburg, staakte zijn werk in Banholt eind jaren '70. 
Sinds ongeveer tien jaar leeft het ambacht weer op. De ambachtelijke 
fruitstroop van Mart Vandewall in Eckelrade staat bijvoorbeeld in het 
kader van verantwoorde en duurzame productie (Slow Food en Ark van 



de Smaak ) weer volop in de belangstelling. 
Wormpjes geen probleem. 

In het rechterdeel van Terstraten geeft een audiovisuele presentatie 
informatie over het gebruik van de gereedschappen. Speciale aandacht 
krijgen de werkomstandigheden. Terwijl de stroopstokers 30 jaar 
geleden ongewassen valfruit verwerkten, waar de koeien tussendoor 
hadden gelopen, hebben producenten in onze tijd te maken met 
strenge eisen van de Keuringsdienst voor Waren. Bij gebruik van 
biologisch geteeld fruit schijnt hygiëne volgens ambachtelijke 
stroopstokers nauwelijks 
noodzakelijk te zijn. Wat stro dat van de gebinten in de ketel valt, een 
paar wormpjes hier en daar, alles verkookt tot een smakelijk goedje 

dat alleen kwaliteit verliest wanneer er vocht bij komt... Lekker! 

 
Linken 
Ambachtelijke stroop uit Limburg, Youtube.com 
Stroopkokerij Openluchtmuseum, Youtube.com 
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Andere teksten webstie NOM 
Limburgse geschiedenis op brood. Lekker! 
Wie een boterham met Limburgse appelstroop eet, proeft Limburgse 

geschiedenis. Want boeren in Zuid- en Midden-Limburg stoken al heel 
lang appelstroop en appelperenstroop. Eerst om overtollig fruit te 
benutten en vanaf ruim voor 1750 ook om hun inkomen aan te vullen. 
Het principe is bij alle stroopstokers gelijk: appels en peren stoken, de 
gekookte massa persen en het vrijgekomen sap net zolang inkoken tot 
het stroop is. Maar daarbij heeft iedere stroopstoker natuurlijk zijn 
eigen fijne kneepjes. Onze stroopstokerij staat in deze vakwerkschuur. 
De vakken in het eikenhouten skelet zijn dichtgemaakt met houten 
vlechtwerk, aangesmeerd met leem. Heel bijzonder zijn de houten 
sloten en houten sleutels. Ooit heel gebruikelijk, maar nu een 
zeldzaamheid. 
Hier geplaatst in 1952. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=44OEMR8l_DM
https://www.youtube.com/watch?v=-rM1UoP1pQ4


Terstraten is een buurtschap dat bestaat uit een aantal historische 
boerderijen. Deze schuur deed dienst als berging van oogst en opslag 

van kleine landbouwwerktuigen. Schuren als deze werden ook gebruikt 
voor de fruitstroopproductie. De drie deuren hebben houten sloten, met 
bijbehorende houten sleutels. Dit was vroeger heel gebruikelijk, maar 
houten sleutels zijn tegenwoordig zeldzaam. In het museum is in deze 
schuur een stroopkokerij gesitueerd. De schuur is in 1952 naar het 
Openluchtmuseum overgeplaatst. 

 


