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Dagtocht Zuid-Limburg op 14 februari 2019. 

Om 8:30 uur precies vertrokken we met een volle bus, 62 

personen, richting Kerkrade. Eenmaal aangekomen bij Abdij 

Rolduc, werden we ontvangen met koffie en 

een heerlijk stuk Limburgse vlaai. Daarna 

werden we opgesplitst in 2 groepen en kon de 

rondleiding beginnen. In de zeer fraaie rococo-

bibliotheek werden we door een zeer enthousiaste gids aan de 

hand meegenomen door de rijke geschiedenis van meer dan 

900 jaar Rolduc. De abdij Rolduc behoort tot de belangrijkste 

religieuze monumenten van Nederland. 

Het begon allemaal in 1104. Toen verscheen de jonge priester 

Ailbertus van Antoing samen met zijn 2 broers in het land van 

Rode. Hij bouwde er een houten kapelletje dat de bron was 

voor Abdij Rolduc. In 1106 begonnen ze met de bouw van de 

crypte (voltooid in 1108) en legden de fundamenten voor de 

toekomstige kloosterkerk.  

In 1895 werd het aan Ailbertus toegeschreven gebeente in deze 

crypte bijgezet in een rijkelijk versierde sarcofaag. In 1996 bleek 

dit gebeente te bestaan uit een combinatie 

van 3 laatmiddeleeuwse skeletten, zodat dit 

onmogelijk de botten van Ailbertus konden 

zijn. Helaas…. 



Sinds 1119 was Rolduc een klooster voor Augustijner 

koorheren, die als regulier kanunnik werden aangeduid. De 

abdij speelde een belangrijke rol bij de ontginning van dit 

gebied en bij de vroegste steenkoolwinning.  

Behalve de abdijkerk behoren tot het omvangrijke complex  

(17 voetbalvelden groot) een abdijgebouw in renaissancestijl, 

een abdijgebouw in barokke stijl, een 18e-eeuwse 

kloosterhoeve en een aantal seminariegebouwen.  

Tegenwoordig zijn er ook gevestigd: hotel en conferentieoord 

Rolduc, kloosterbrasserie De Kanunnik, particuliere woningen, 

kantoor- en praktijkruimtes en diverse onderwijsinstellingen en 

kennisinstituten.  

Sinds 1974 is het Grootseminarie van het bisdom Roermond 

hier gevestigd. Op dit moment worden er jaarlijks nog ca. 50, 

merendeels buitenlandse priesterstudenten, opgeleid. 

Om kwart voor twaalf vertrok de bus richting Drielandenpunt 

waar in restaurant De Bokkerijder een heerlijke lunch 

klaarstond. Nog vlug even de beentjes strekken in het 

winterzonnetje en daarna op naar Schinnen. 

Bij de Canisius Stroopfabriek werden we meteen door onze gids 

opgevangen. Zij vertelde ons aan de hand van 

een korte bedrijfsfilm alles over het product 

stroop en hoe het gemaakt wordt.  

In 1903 kwam fruithandelaar Jean Canisius uit Schinnen op het 

idee om het overtollige fruit (valfruit, fruit dat van de bomen 

valt) te verwerken tot stroop. Dat ging zo goed, dat hij de rest 



van de fruithandel aan de kant heeft gezet en alléén verder is 

gegaan met stroop maken.  

In de beginjaren was stroop maken heel ambachtelijk, er werd 

gebruik gemaakt van een handpers en eiken houten vaten.  

Nu gaat het hele proces bijna geheel automatisch, de vaten zijn 

vervangen door grote roestvrije ketels. 

Voor 1 kilo zuivere appelstroop worden 

maar liefst ca. 7 kilo appels verwerkt. Men 

maakt stroop waar de consument om 

vraagt vandaar het uitgebreide assortiment. Naast appels wordt 

er ook stroop gemaakt van suikerbieten, peren en zelfs 

aardbeien. Er worden geen additieven, kleurstoffen en of 

kristalsuikers toegevoegd.  

Stroop heeft een hoge voedingswaarde en is bovendien niet 

alleen lekker op de boterham, pannenkoek of toast maar het is 

ook een smaakmaker bij de bereiding van gerechten.  

Er werken ca. 18 mensen in het bedrijf en de geautomatiseerde 

verwerking garandeert een constante kwaliteit.  

De eindproducten worden in eigen fabriek afgevuld in diverse 

soorten verpakkingen en rechtstreeks verstuurd. Een garantie 

dat het eindproduct zo vers mogelijk bij de winkelier wordt 

afgeleverd zodat we alleen het beste op tafel krijgen. 

Er zijn vele verpakkingsmogelijkheden, van beker tot drinkglas 

en van portieverpakking tot bulkcontainer.  

Na de rondleiding door de fabriek gingen we nog even langs het 

bedrijfsmuseum en het winkeltje. Als herinnering kreeg 

iedereen nog een strooppakket mee naar huis.  



Via een mooie route door Zuid-Limburg reden we langzaam 

terug richting Meijel alwaar de brunch al gereed stond bij het 

Oranjehotel. Al met al weer een leerzame en gezellige dag, 

mede door het prachtige lenteweer.  

 


