
Productiereglement van Kaasboerderij Ameland – maart 2017 
 

Algemeen: 
 

Kaasboerderij Ameland  

Adres:   Pietje Miedeweg 6  

Postcode + plaats:  9161 CK Hollum 

Tel. 06 83 24 94 59 

Email: info@kaasboerderijameland.nl 

 

Bedrijfsdoelstelling   

Kaasboerderij Ameland produceert op duurzame wijze kaas en ijs van Ameland. De 

producten worden verkocht aan de detailhandel, de horeca en in de eigen winkel.   

 

Bereiding kaas 

1. De Amelander kaas wordt gemaakt uit verse, volle, onbewerkte melk van de koeien 

van de Maatschap Kanger in Hollum. 

2. De Amelander kaas wordt bereid volgens de eisen en regels die gelden voor de 

productie van kaas, type Goudse. 

3. De volgende kaassoorten kunnen als Amelandse kaas verkocht worden: 

- Goudse  kaas (naturel) 

- Goudse  kaas met kruiden (nagel, mosterd, brandnetel, pesto, komijn 

daslook, honingklaver, pikante kruiden, fenegriek, Italiaans, bieslook, 

Grieks, cayenne peper,  peper en dille) 

4. Er wordt gebruik gemaakt van dierlijk lebstremsel, afkomstig van Rademaker b.v. 

5. Er wordt maximaal 17 ml Salpeter (natriumnitraat) per 100 liter melk toegevoegd. 

6. Er wordt maximaal 17 ml Calciumchloride (kalk) toegevoegd per 100 liter melk. 

7. Er wordt geen gebruik gemaakt van kleurstoffen. 

8. Er worden geen smaakstoffen toegevoegd anders dan kruiden e.d. en zout. 

9. De kazen rijpen onder geconditioneerde klimaatsomstandigheden gedurende 

minimaal 5 weken.  

10. Eens per 6 weken worden de producten bacteriologisch onderzocht door een erkend 

laboratorium. 

11. Alle activiteiten, ruimtes, producten, plannen en laboratoriumuitslagen worden 

jaarlijks tweemaal (eenmaal aangekondigd, eenmaal onaangekondigd) door het 

COKZ gecontroleerd.  

12. Er wordt gewerkt volgens de hygiënecode voor boerderijzuivelbereiders. Dit is een 

afgeleide van HACCP.  

13. Alleen kaas en zuivel die aan alle richtlijnen en kwaliteitseisen voldoen, wordt voor 

consumptie uitgeleverd.  

  

Bereiding ijs 

1. Het hoofdbestanddeel van het Amelander ijs is verse, volle, onbewerkte melk van de 

koeien van de Maatschap Kanger in Hollum. Daarnaast zijn suiker en slagroom 

belangrijke bestanddelen. 

2. Het ijs wordt in verschillende smaken geproduceerd (op dit moment: Vanille, 

Chocola, Stracciatella, Yoghurt Bosaardbei, witte Chocolade, Aardbei Citroen, 

Ananas, Rode vruchten, Karamel, kaneel, Hazelnoot, mokka, coochrie smurf), die 

worden verkregen door het toevoegen van verschillende soorten kant-en-klare 

vruchtenpulps. 
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3. Het ijs wordt op eigen bedrijf gemaakt m.b.v. een speciale ijsmachine. 

4. Bij de bereiding van het ijs worden emulgatoren gebruikt. 

5.   Het ijs wordt als schepijs verkocht in de eigen winkel en in bakken van 3,5 en 5 liter 

  aan de horeca. 

 

Uitstraling en erf  

1. Het bedrijf heeft een verzorgde uitstraling. 

2. Er is ruime parkeergelegenheid. 

3. Er wordt geprobeerd de burger te betrekken bij de kaas- en ijsproductie. 

4. Er is vanuit de winkel zicht op de kaasmakerij, zodat mensen zelf kunnen zien hoe het 

wordt gemaakt en hoe hygiënisch en milieuvriendelijk er wordt gewerkt. 

 

Administratie 

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

controleerbaar zijn door derden. 

2. De gemaakte producten zijn traceerbaar doordat de productiedatum/productienummer 

worden vastgelegd. Er is dus altijd na te gaan uit welke partij/batch een bepaald 

product is. 

 

 

 

 

Kenmerken van de melkveehouderij van de Maatschap Kanger, de toeleverancier van 

de melk zijn de volgende: 

 

 

Melkwinning, bewaring en levering 

1. De melk voor de boerenzuivelproducten van Kaasboerderij Ameland wordt op uiterst 

hygiënische wijze gewonnen, dit is schriftelijk vastgesteld in een document. 

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 waarbij de laagste 

reinigingstemperatuur niet lager is dan 40 graden. 

5. De melk bevat geen melkvreemde stoffen en zeker geen groeiremmende stoffen als 

antibiotica. 

6. Voor overige en aanvullende kwaliteitseisen m.b.t. melkwinning en bewaring is het 

kwaliteitssysteem van Friesland-Campina van toepassing. 

 

 

Milieubeheer 

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

2. De veebezetting is onder de norm, zodat er geen mest hoeft te worden afgevoerd.  

3. Voor de bemesting is een bemestingsplan opgesteld. 

4. De slootkanten worden niet bemest. 

5. Iedere (x jaar) wordt de bodemgesteldheid onderzocht door (instituut, plaats). Op basis 

hiervan wordt de bemesting vastgesteld. 

6. Onkruiden zoals akkerdistel, brandnetel en ridderzuring worden bestreden door 

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

7. 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 fourageren.  

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

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

4. De slootkanten worden slechts beperkt gemaaid. 

5. Slootbagger wordt niet in de onderwal gewerkt, maar op het land gebracht en 

afgevoerd om zo de slootkantplantjes niet te verstikken. 

6. Op het bedrijf worden ganzen gedoogd. 

7. Het bedrijf doet aan landschapsonderhoud. 

 

Dierwelzijn. 

Veevoeding 

1. Er worden geen geneesmiddelen aan het voer van het melkvee toegevoegd. 

2. Krachtvoer en aanvullend ruwvoer worden 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.  

 

Veeverzorging 

1. Alle diergerelateerde zaken zoals registratie van de verstrekte medicijnen wordt 

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

2. De kalveren 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.  

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

mestmonsters onderzocht door (instituut, plaats).  

7. Het bedrijf is deelnemer aan IBR-entingen. 

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

9. Iedere 4-5 weken komt de dierenarts 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 eigen moeder. 

 

Huisvesting 

1. De ligplaatsen zijn ingestrooid met zaagsel. 

2. Er is voldoende vreetruimte zodat ieder dier onbeperkt kan vreten. 

3. Voor zieke dieren is er een ziekenstal met strodek aanwezig. 

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

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

6. De hokken van het jongvee zijn voldoende ingestrooid. 

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

8. Koeien mogen loslopend afkalven in een ruime strostal of in het weiland. Dit om 

het zelfstandig/natuurlijk afkalven te bevorderen. 


