
    

400.000 kilo chocolaatjes per jaar
Begin maart. Carnaval is verleden tijd. 
In de fabriek van Rousseau op indus-
triepark Noord in Sittard worden onder 
hoogspanning de paasbestellingen 
afgewerkt. De drie productielijnen 
zijn vol in bedrijf, de inpakkers ko-
men handen tekort. Guido Rousseau, 
sinds de dood van zijn vader in 1997 
meewerkend eigenaar en directeur, 
kent de seizoenspieken maar vandaag 
maakt hij toch een licht gestreste in-
druk. “Nieuwe bestelling,” wijst hij op 
een chocolade paashaas van ruim een 
meter hoog. “2000 stuks en graag deze 
week klaar. Mooie order, zeker. Van-
avond een workshop met 50 deelne-
mers. Dat wordt weer overwerken.”

Omzet
Misschien is het wel de aangekon-
digde recessie of het slechte nieuws 
over Griekenland. In ieder geval is de 
behoefte aan chocola groot, stelt Guido 
Rousseau vast. “In economisch slechte 

tijden stijgt onze omzet. Mensen zoeken 
troost in iets lekkers. Chocola heeft een 
speciale aantrekkingskracht. Ook in 
goede tijden trouwens. We groeien elk 

jaar. Eigenlijk kennen we niet meer die 
echte pieken zoals vroeger. Mijn ouders 
hadden het toen druk met Sinterklaas, 
Kerstmis en Pasen. Nu hebben we 
Valentijn, Halloween, carnaval, de Dag 
van de Zorg, enzovoort. En omdat cho-
cola in massieve vorm zeker een jaar 
houdbaar is, kunnen we de productie 
spreiden. In mei zijn we hier al bezig 
met de Sinterklaasletters.”

Begrip
Rousseau Chocolade is uitgegroeid tot 
een begrip in Limburg met momenteel 
negen zelfstandige winkels. “Mijn vader 
was van origine bakker en is destijds 
in de kelder begonnen met het fabrice-
ren van pindarotsjes, repen en truf-
fels”, kijkt Guido terug in de tijd. “Mijn 
moeder verkocht die in de winkel. Aan 
consumenten, maar ook aan plaatse-
lijke bakkers en winkels. Het duurde 
niet lang of de kelder was te klein. Via 
een omweg zijn we hier op het indus-
triepark terecht gekomen.”
Dat was in 1994. Drie jaar later over-
leed Nico Rousseau en nam Guido het 
roer over. “Samen met mijn compagnon 
Paul Diepstraten (2007) hebben we 
grote stappen gemaakt. In snel tempo 
hebben we winkels geopend in onder 
andere Maastricht, Heerlen, Roermond 
en Weert. We zitten nu op negen vesti-
gingen, zes gedreven door gemotiveer-
de franchisers en drie in eigen beheer.”

Handwerk
De komende jaren wil Guido Rousseau 
nog uitbreiden in Noord-Limburg en 
Eindhoven. “Dan is het goed wat mij 
betreft. Het moet overzichtelijk en am-
bachtelijk blijven. Veel van onze produc-
ten worden met de hand gemaakt. Een 
mooi vak. Ik wil ook vasthouden aan die 
goede prijs-kwaliteitverhouding waar-
voor we bekend staan. En blijven wer-
ken met duurzame Belgische chocola. 
Natuurlijk doen we ook leuke, nieuwe 
dingen. Binnenkort gaan we leveren 
aan de Chinese overheid. 10.000 kilo 
pindarotsjes en bonbons per maand. 
Mooi, maar we zitten langzaam aan 
onze top.”

WWW.ROUSSEAU.NL

We schrijven 1969 als Nico en Mia Rousseau vanuit hun woonhuis in De Baandert 
een handeltje opzetten in chocoladerepen en pindarotsjes. Ruim 40 jaar later 
verwerkt zoon Guido met 34 man personeel meer dan 400.000 kilo chocolade in 
bonbons, fl ikken, letters, tabletten, eitjes, kransjes, paashazen, valentijnsharten 
en al die andere chocolade heerlijkheden.

'In mei zijn we hier 
al bezig met de 
Sinterklaasletters.'


