
Productreglement Amelands Roomijs van Bakkerij en IJssalon De Jong 
 

Algemeen: 
 

Bakkerij en IJssalon de Jong B.V. 

Adres:    van Heeckerenstraat 3 

Postcode + plaats:  9163 GZ Nes Ameland 

Evt. Bezoekadres:  idem 

Tel. 0519 542015 

fax:  0519 543032  

email bakkerijdejong@planet.nl 

 

 

Doelstelling inzake Amelands Roomijs  

Bakkerij- en IJssalon De Jong  produceert op duurzame wijze ijs van boerenmelk van 

Ameland. Het ijs worden verkocht aan de horeca en in de eigen ijssalon.   

 

Bereiding ijs 

1. Het hoofdbestanddeel van het Amelands Roomijs is verse, volle, onbewerkte melk van 

de koeien van de Maatschap Beekema-Kienstra uit Buren.  

2. Deze wordt dagvers geleverd in speciale kunststof melkbussen direct uit de koeltank 

van de boer. 

3.  De melk wordt binnen een half uur verwerkt in de pasteuriseerketel in de ijsmakerij. 

4. Naast de verse melk zijn suiker en slagroom belangrijke bestanddelen. Het ijs wordt in 

verschillende smaken geproduceerd (momenteel: vanilla, straciatella, 

boerenjongens,chocolade, caramel chococrunch, yoghurt met amarenakersen, 

caramel stroopwafel, mokka, appletaart, crocantina rum, mint, hazelnoot, walnoot, 

amelander duumkes, pistache). Deze worden verkregen door aan de natuurlijke basis 

een specifiek ingrediënt als vanille(stokjes) of een vruchtenpuree toe te voegen. Bij 

de bereiding van het ijs mag een emulgator (E 471) worden gebruikt 

5. .Het ijs wordt op eigen bedrijf  gemaakt m.b.v. speciale ijsmachines. 

6. De productie  voldoet aan de wettelijke normen, zoals het werken volgens een 

HACCP-plan, de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit etc. 

7. De producten voldoen aan de wettelijke (bacteriële en chemische) eisen, en worden  

hier minimaal 1x per jaar op gecontroleerd. 

8. Er wordt bijgehouden welk product in welke hoeveelheid, wanneer is geproduceerd en 

er wordt een uiterste houdbaarheidsdatum op elk product vermeld. 

9. De producten zijn goed en constant van smaak, kleur en consistentie. 

10. Het ijs wordt als schepijs verkocht in de eigen winkel en in polystyreenbakken van 2,5 

en 5 liter aan de horeca verkocht. Het ijs wordt in de juiste hoeveelheden afgevuld. De 

verpakking is goed afgesloten, schoon en heel.     

 

Uitstraling en duurzaamheid bedrijf 

1. Het bedrijf heeft een verzorgde uitstraling, is toegankelijk voor bezoekers en geeft 

blijk van "goed gastheerschap". 

2. Er wordt aan klanten uitleg gegeven over het bijzondere van Amelander Roomijs en 

de productiewijze. 

3. Er is vanuit de ijssalon zicht op de productieruimte, zodat mensen zelf kunnen zien 



waar het ijs wordt gemaakt. 

4. Het bedrijf zet duidelijke stappen op het gebied van duurzaamheid, zoals warmte 

terugwinning en waterbesparing (een gesloten systeem) 

 

Administratie 

1. Het bedrijf voert een degelijke administratie zodat dat alle voorgenoemde zaken 

controleerbaar zijn door derden. 

2.  Er wordt toegang verleend tot de administratieve gegevens aan een door de 

Waddengroep aan te wijzen controleur. 

3.  

  

Kenmerken van de melkveehouderij van de verse melk toeleverancier voor het 

Amelands roomijs van Bakkerij- en IJssalon De Jong 

 

Algemeen: 

 

Verse melkleverancier: Maatschap Beekema/ Kienstra  

    Noordergrieweg 1 

    9164 XV Buren Ameland 

    Tel 0519 543383 

 Milieubeheer: 
1. Het bedrijf werkt volgens de Europese wetgeving op het gebied van bemesting. 

2. Voor de bemesting is een bemestingsplan opgesteld. 

3. De slootkanten worden niet bemest. 

4. Om de 5 jaar wordt de bodemgesteldheid onderzocht door Friesland Campina Food, te 

Leeuwarden. Op basis hiervan wordt de bemesting vastgesteld. 

5. Onkruiden zoals akkerdistel, brandnetel, en ridderzuring worden bestreden door pleksgewijs 

te spuiten. De hoeveelheid spuitmiddel die hiervoor nodig is, is minimaal. 

6. Het kunstmestgebruik is beperkt en wordt gecontroleerd door Europese wetgeving. 

Natuurbeheer: 
1. Weidevogelbeheer wordt uitgevoerd in samenspraak met de lokale vogelwacht. De 

nesten worden opgezocht en daar wordt omheen gewerkt. Doordat het land greppels 

heeft, is er voor kuikens en haasjes voldoende ruimte om te schuilen en te foerageren. 

2. De ruige mest wordt verdeeld over de beschikbare percelen. 

3. De weidevogelstand was gemiddeld voor het eiland. 

4. Bij het maaien wordt extra aandacht besteed aan het ontwijken van wild en kuikens. 

5. De slootkanten worden slechts beperkt gemaaid. 

6. Slootbagger wordt niet in de oeverwal gewerkt, maar op het land gebracht en afgevoerd 

om zo de slootkantplantjes niet te verstikken. 

Dierwelzijn:  

Veevoeding: 
1. Er worden geneesmiddelen aan het voer van het melkvee toegevoegd. 

2. Krachtvoer en aanvullend ruwvoer wordt alleen gekocht van GMP gecertificeerde 

bedrijven. 

3. De veevoeding wordt afgestemd op de behoefte van het dier. 



4. Het bedrijf levert weidemelk: dit betekent dat de melk afkomstig is van koeien die 

gedurende minimaal 120 dagen per jaar, 6 uren per dag, van het voorjaar tot het 

najaar in de wei lopen. 

Vee verzorging: 
1. Alle diergerelateerde zaken zoals registratie van de verstrekte medicijnen wordt bijgehouden 

in het logboek. Daarna wordt het ingevoerd in de computer. 

2. De klaveren worden onthoornd onder totale verdoving in combinatie met plaatselijke 

verdoving. Dit garandeert dat het kalf er geen last van heeft. 

3. Er wordt geen gebruik gemaakt van groeibevorderende medicamenten of andere 

kunstgrepen met gelijke doelstelling. 

4. Genetische manipulatie anders dan reguliere fokkerij vindt niet plaats. 

5. Bij ziekte of ongemak van de dieren wordt de dierenarts ingelicht. Dit is de heer H. Schols te 

Nes Ameland . 

6. Er wordt gestreefd naar een dierziektevrije veestapel. Hiervoor worden bloed- en 

mestmonsters onderzocht door dierenartspraktijk H. Schols te Nes Ameland. 

7. Het bedrijf is deelnemer aan IBR-entingen. 

8. Het bedrijf is deelnemer aan Para-TBC  preventie programma. 

9. De dierenarts is er voor periodieke bedrijfsbegeleiding en controle van de veestapel. 

10. Kalveren worden de eerste 14 dagen individueel gehuisvest, zodat onderlinge besmetting 

beperkt wordt. Daarna komen de kalveren in groepshokken. 

11. De kalveren krijgen de eerste 3 dagen biest van de eigen moeder. 

Huisvesting: 
1. De ligplaatsen zijn ingestrooid met zaagsel. 

2. Er is voldoende eetruimte zodat ieder dier onbeperkt kan eten. 

3. Voor afkalvende dieren is er een afkalfstal met strodek aanwezig. 

4. Er is ruim voldoende, schoon drinkwater aanwezig voor de dieren. 

5. De hokken van het jongvee zijn voldoende ingestrooid. 

6. Er is altijd voer beschikbaar voor het melk- en jongvee. 

7. Koeien mogen loslopend afkalven in een ruime stro stal of in het weiland. Dit om het 

zelfstandig of natuurlijk afkalven te bevorderen. 

Melkwinning en bewaring: 
1. De melk wordt op uiterst hygiënische wijze gewonnen. 

2. De uiers van de koe worden goed schoongemaakt. 

3. Na het melken worden de uiers ontsmet met een ontsmettingsmiddel op basis van jodium. 

4. De melkleidingen worden tweemaal daags gereinigd met eerst koud en daarna warm water, 

waarbij de laagste reinigingstemperatuur niet lager dan 45 graden. Daarna volgt afkoeling. 

5. De melk bevat geen melkvreemde stoffen en zeker geen groei remmende stoffen als 

antibiotica. 

Melkcontrole: 
1. Friesland Campina controleert elke 5 weken ieder dier individueel. Hiervan komt een 

melkoverzicht. 

2. Elke 3 dagen komt er een controle voor de gehele melkproductie.  


