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Vier meter onder de zeespiegel, tussen Purmerend en 
Alkmaar, ligt de Beemsterpolder. Na de drooglegging 
van het gebied in 1612 is een zeer vruchtbare bodem 
van blauwe zeeklei overgebleven. En daar grazen de 
Beemster koeien. Hét geheim wat mede bepalend is voor 
de bijzondere smaak van Beemster van ‘t mes. Noem het 
ziltig, eigenwijs of smedig, uniek is het in elk geval!

Vroeger maakten boeren hun kaas zelf. De boerin roomde 
de melk af. Van de room maakte ze boter en van de 
melk werd kaas gemaakt. Rond 1900 besloten boeren in 
de Beemsterpolder met elkaar samen te werken. Door 
de jaren heen ontstonden coöperaties van boeren die 
samenwerkten in de allereerste kaasfabriekjes. Vanaf 
1930 werd de samenwerking tussen de coöperaties 
intensiever. Toen werd ook Kaasmakerij ‘de Tijd’ gebouwd. 
Hier wordt Beemster van ‘t mes gemaakt. Sinds juni 2001 
mag Beemster zich officieel Hofleverancier noemen. Een 
enorme eer als je je bedenkt dat alleen bedrijven die 100 
jaar bestaan én een uitstekende staat van dienst hebben, 
hiervoor in aanmerking komen.

Blauwe klei als 
oorsprong van 
de smaak

Uit de 
kaasmakerij in de 
Beemsterpolder
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BEEMSTER 
VAN ‘T MES
48+

Niet zomaar een Beemster kaas, maar eentje die u alleen 
bij de echte kaasspecialist kan kopen. Beemster van 
‘t mes is extra groot en dat betekent extra lekker. Dit 
komt doordat een grote kaas langzamer rijpt en zo heel 
geleidelijk zijn rijke en volle smaak krijgt. En de naam zegt 
het al: altijd versgesneden van ‘t mes. Bovendien, door de 
kaas vers voor u af te snijden blijft de pure smaak van de 
kaas bewaard.

BINNENKORT IS BEEMSTER VAN 
‘T MES OOK VEGETARISCH! 

Deze kaasspecialiteit wordt medio 2021 
gemaakt met vegetarisch stremsel in 
plaats van dierlijk stremsel. 

187108 Beemster van ’t mes Graskaas

187100 Beemster van ’t mes Jong

187200 Beemster van ’t mes Jong Belegen

187300 Beemster van ’t mes Belegen

187400 Beemster van ’t mes Extra Belegen

BIN
NENKORT OOK

VEGETARISCH
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VERS VAN ‘T MES 
KOMIJN

48+ 185100 Beemster van ’t mes Komijn Jong

185103 Beemster van ’t mes Komijn Graskaas

185200 Beemster van ’t mes Komijn Jong Belegen

185300 Beemster van ’t mes Komijn Belegen

185400 Beemster van ’t mes Komijn Extra Belegen

185500 Beemster van ’t mes Komijn Oud

BIN
NENKORT OOK

VEGETARISCH
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In 1901 is CONO Kaasmakers als een coöperatie opgericht 
door een aantal veehouders uit dorpen in Noord-
Holland. Nu inmiddels meer dan 100 jaar verder is CONO 
Kaasmakers gegroeid tot een coöperatie met meer dan 440 
boeren. In de Beemsterpolder, midden tussen de koeien 
staat de kaasmakerij waar de kaas wordt gemaakt die nog 
net zo lekker is als 100 jaar geleden. De afgelopen 15 jaar 
heeft CONO Kaasmakers haar leden de hoogste melkprijs 
kunnen uitbetalen en ter ere van haar 100-jarig bestaan 
in 2001 is CONO Kaasmakers Hofleverancier geworden. 
De nieuwe kaasmakerij die haar deuren opende in 2014 
mag zich de groenste kaasmakerij ter wereld noemen. En 
sinds 2020 dus ook klimaatneutraal.

DUURZAAMSTE 
KAASMAKERIJ

Grietsje werkt als duurzaamheidsmanager. ‘’Mijn rol 
binnen de coöperatie van CONO Kaasmakers is het 
duurzaamheidsbeleid samen met boeren en afnemers 
vormgeven. Binnen ons duurzaamheidsbeleid is weide-
gang een belangrijke pijler. We spreken van weidegang 
wanneer de koeien minimaal 120 dagen per jaar en 
minimaal 6 uur per dag buiten lopen. Wij stimuleren 
onze boeren om de koeien in de wei te laten lopen met 
een weidegangpremie. Dit resulteert in mooie cijfers. Van 
onze boeren doen 96% aan weidegang en staan de koeien 
gemiddeld 185 dagen per jaar in de wei! 

Sjoerd en Grietsje werken beiden voor CONO Kaas-
makers. Sjoerd werkt als procestechnoloog. ‘’Als pro-
cestechnoloog houd ik me, samen met mijn afdeling 
technologie, bezig met de kwaliteitsbewaking. We willen 
de beste kaas, de beste smaak en de beste smedigheid. 
En daarnaast letten wij op de wettelijke regels. Zo moet 
kaas voldoen aan een bepaald percentage vochtgehalte, 
vetgehalte en zoutgehalte. Wij zorgen ervoor dat onze 
kazen daaraan voldoen. Daarnaast werken wij ook nog 
aan productontwikkeling.’’

KLIMAATNEUTRAAL KAASMAKEN BIJ CONO

• De eerste klimaatneutrale kaasmakerij van Nederland
• CONO Kaasmakers neemt groene stroom af bij de boeren
• Ze maken gebruik van de nieuwste, energiezuinige technieken
• Eén van die nieuwe technieken is een ijswaterinstallatie om de machines te koelen
• Door het terugplanten van bomen compenseren ze de co2 uitstoot
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Duurzaamheid is belangrijk voor CONO Kaasmakers. 
“De kaasmakerij is een klimaat neutrale organisatie. 
Dit betekent dat we in kaart hebben gebracht wat de 
milieuaspecten in de kaasmakerij zijn. De partij die 
ons hiervoor certificeert doet dit op één voorwaarde; 
we moeten namelijk eerst zelf kijken waar we kunnen 
besparen. Stap twee is zelf groene stroom opwekken. 
Omdat onze kaasmakerij in de Beemsterpolder staat 
en dit UNESCO Werelderfgoed is, mogen wij hier zelf 
geen windmolens plaatsen. Een aantal van onze boeren 
kunnen zelf meer groene stroom opwekken dan ze 
verbruiken en daarom kopen wij dit bij onze boeren in. 
Door dit in te kopen bij onze boeren versterken we onze 
eigen keten. 

Ook buiten de kaasmakerij kijken we naar verduur-
zaming. We willen onze melk-transport van de boerderij 
naar de kaasmakerij verduurzamen. Samen met onze 
vervoerder kijken we naar de nieuwste ontwikkelingen. 
De melk op de boerderij komt door middel van een 
pompsysteem in een vrachtwagen terecht. De diesel-

motor van de vrachtwagen moet blijven draaien voor het 
pompen van de melk. Om dit te voorkomen zijn we aan het 
testen met een nieuwe vrachtwagen. Deze vrachtwagen 
heeft een accu die tijdens het rijden oplaadt en daardoor 
kan de melk met een hybride systeem elektrisch in de 
vrachtwagen gepompt worden.  

Naast dat ze de groenste kaasmakerij ter wereld hebben 
gebouwd, worden boeren ondersteund in duurzame 
bedrijfsvoering. ‘’We willen blije koeien! Dit betekent dat 
de koe gezond ouder wordt, lang in de wei staat en dat er 
weinig antibiotica wordt gebruikt. Daarnaast hebben we 
het onderdeel meer gras. Wij vinden het belangrijk dat 
er veel gras in het rantsoen van de koe zit, het geeft veel 
duurzaamheidsaspecten. Het is goed voor de bodem en 
het milieu. Daarnaast is het rantsoen van de koe in grote 
mate belangrijk voor de ontwikkeling van de smaak van 
de kaas. En als laatste geven de boeren veel aandacht 
aan milieuaspecten zoals natuur, biodiversiteit en het 
klimaat, aldus Grietsje.’’

HEEFT U NOG 
ANDERE VRAGEN?

NEEM DAN 
CONTACT OP MET 

UW VERKOPER!

•   Daglicht
•   Frisse lucht
•   Koeborstels
•   Zachte ligbedden
•   Maximaal 100% stalbezetting en 
     daardoor optimale melkprestatie

KOE 
WELLNESS

•   B�enlint 
•   Boerennatuur

BIO-
DIVERSITEIT

KLEINERE 
FOOTPRINT

WEIDEGANG
•   Minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur per dag. 
     Het gemiddelde ligt op 180 dagen per jaar, 10 uur per dag
•   Veel vers gras
•   Weidegang geeft zachtere vetten en een smeuïge kaas

CONO KAASMAKERS
DUURZAAMHEID

BLĲE 
BOEREN

•   Programma’s ter ondersteuning 
     bedr�fsvoering nieuw boeren
•   Premies voor duurzaamheidsprestaties
•   Eerl�ke melkpr�s

100% 
HOLL ANDSE KAAS
•   Gemaakt van 100% Noord-Hollandse melk
•    Natuurger�pt

•   Eerste klimaatneutrale kaasmaker� 
     van Nederland
•   Afname groene stroom b� boeren
•   Gebruik maken van nieuwste, 
     energiezuinige technieken
•   Denk aan �swaterinstallaties om te 
     koelen van machines
•   Compensatie door planten 
      van bomen. 

DUURZAME
KAASMAKERĲ
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LANG GERIJPTE KLASSIEKERS
De 1 jaar gerijpte Beemster van ‘t mes Oud, de 2 jaar 
gerijpte Beemster van ‘t mes Klassiek en de 3 jaar oude 
Beemster van ‘t mes X-O brokkelkaas. Natuurlijk vers 
van ‘t mes! Onze lang gerijpte klassiekers hebben een 
luxueuze uitstraling doordat ze met dubbel roketiket 
zijn uitgevoerd. Voor u als kaasspecialist vallen deze 
klassiekers dus extra goed op in de winkel.

187700 Beemster van ’t mes Klassiek 

187500 Beemster van ’t mes Oud

187750 Beemster van ‘t mes X-O 
48+

BIN
NENKORT OOK

VEGETARISCH
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CONO melkveehouders bouwen 
nieuwe, duurzameduurzame stal.stal. 
Vriendelijk voor dier, 
milieu en omgeving.  

Deze nieuwe stal staat midden in de Beemsterpolder. Het 
prijswinnende ontwerp van de kaasmakerij van CONO 
Kaasmakers was het voorbeeld voor het ontwerp voor 
de stal. Een ontwerp dat duurzaamheid, dierenwelzijn en 
bijdragen aan het landschap verenigt. 

BAANBREKEND ONTWERP
Het begon allemaal in 2014. Of natuurlijk eerder, 
in 1901 wanneer CONO Kaasmakers als coöperatie 
wordt opgericht door een aantal veehouders in Noord-
Holland. In 2014 opent CONO Kaasmakers de nieuwe 
duurzame kaasmakerij in de Beemster. In architectuur en 
procestechnologie baanbrekend. Duurzame materialen, 
menselijke maten, transparantie als leidmotief en op een 
natuurlijke manier geïntegreerd in het polderlandschap. 
De kaasmakerij is ook met meerdere prijzen bekroond, 
waaronder de Nederlandse architectuurprijs BNA Beste 
gebouw van het jaar en ARC14 Architectuur voor het 
meest duurzame en beste bedrijfsgebouw van Nederland. 
Specialisten uit heel Europa, en zelfs uit onder meer 
Amerika, Japan en Oekraïne komen naar Westbeemster 
om deze eigenzinnige kaasmakerij te bewonderen. 
Sinds 2020 is de CONO kaasmakerij klimaatneutraal 
gecertificeerd. 

DUURZAME WAARDEN
Met het succes van deze nieuwe kaasmakerij kwamen 
twee gedachten bij elkaar’’, vertelt CONO-directeur 
Wim Betten. ‘’ Allereerst het besef dat het ontwerp van 
de nieuwe CONO kaasmakerij een uniek statement is in 
het UNESCO-erfgoed dat de Beemster is. En daarnaast 
de wetenschap dat het voor boeren die een nieuwe stal 
willen bouwen, best lastig is om vergunningen te krijgen.’’ 
En daarmee was het idee van de ‘CONO-stal’ geboren. 
Vanwege het ontwerp van de CONO-stal, gebaseerd op de 
CONO kaasmakerij, zal de realisatie van een nieuwe stal 
een stuk gemakkelijker worden voor melkveehouders. 
De stal voegt namelijk maximaal waarde toe: voor de 
omgeving, voor de koe en voor het landschap. De nieuwe 
stal moet uiteindelijk zorgen dat de boer zijn geld kan 
verdienen, ook in de toekomst. Bovendien kunnen ze 
aan de buitenwereld laten zien dat ze actief bijdragen aan 
duurzame waarden die iedereen in Nederland begrijpt en 
eigenlijk verwacht van goed veehouderschap.
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ANDRÉ HOEVE

De CONO-stal staat in Spierdijk, op de André 
Hoeve. De André Hoeve is een veelzijdig 
familiebedrijf gerund door André, Jolanda en hun 
vier kinderen Bo, Linn, Mel en Stan. ‘’We werken 
met onze handen, met ons hoofd, maar vooral met 
ons hart’’, is de gevleugelde uitspraak van André 
en Jolanda. De André Hoeve is een combinatie van 
melkveebedrijf, zorgboerderij en groepsactiviteiten. 
De melkkoeien en het jongvee vormen de kern van 
hun agrarische bedrijf, waarvan zij alweer de vijfde 
generatie vormen. De opvolging is ook al geregeld, 
want zoon Stan is inmiddels toegetreden tot de 
VOF.  

Trots van het agrarische bedrijf is natuurlijk de stal. 
André en Jolanda zijn bewust lid geworden van de 
coöperatie CONO Kaasmakers. Enerzijds vanwege 
de bovengemiddelde melkprijs en anderzijds 
vanwege het uitgebreide duurzaamheidsprogram-
ma Caring Dairy. André: ‘’CONO gaat niet voor de 
bulk, maar voor kwaliteit. Ze stellen ook meer eisen 
aan de melk dan een andere melkfabriek. Dat de 
koeien lekker buiten grazen. Dat we maaien met 
aandacht voor het broedseizoen van weidevogels. 
Dat we slim omgaan met mest. Kortom, ze belonen 
dier- en natuurvriendelijkheid.’’ 

VRIENDELIJKE STAL 
Transparantie is belangrijk, de consument wil met eigen 
ogen zien dat er goed voor de dieren wordt gezorgd. Het 
dak is in alle opzichten duurzaam. Het hout van de span-
ten en gordingen is afkomstig uit herbebossingsprojec-
ten en beschikt in verhouding tot staal over een aantal 
interessante eigenschappen. Zo geleidt het geen stroom 
en voorkomt straling, wat het koecomfort ten goede komt. 
Aan de buitenzijde is het dak voorzien van zonnepanelen. 

De stalinrichting voldoet aan de MDV standaard (maatlat 
duurzame veehouderij). Voor het koecomfort betekent dit 
dat de dieren de hoogste welzijnstandaard hebben. Zachte 
ligbedden, koeborstels, veel ruimte om te lopen en liggen, 
een zachte, emissie arme vloer, en een koe-volgsysteem 
voor 24/7 monitoring van het dierenwelzijn. 

Maar de stal is veel meer dan een stal. Er zijn ook extra 

elementen aan de stal toegevoegd zoals een mono-
mestvergister. Daarvoor wordt de dagverse mest via 
een verzamelkelder naar een verwarmde silo geleid. 
Het methaan dat daar ontstaat voedt twee gasmotoren. 
Die generen stroom én warmte tot ruim tachtig graden. 
Deze energie wordt gebruikt op de boerderij én in de 
naastgelegen woonwijk. Win-win dus. Bovendien, door-
dat het methaan – dat is een sterk broeikasgas – direct 
wordt gebruikt en niet in de lucht terechtkomt, is 
het zelfs een drievoudige winsituatie. Met de mono-
mestvergister is de stal energie neutraal te noemen! 
Een landschapsarchitect zorgt voor een fraaie en 
duurzame aanplant rond de nieuwbouw. En de royale 
multifunctionele VIP-ruimte, de ‘skybox’, boven in de 
stal wordt onder meer gebruikt om de deelnemers van 
de zorgboerderij op te leiden voor een verdere stap in de 
maatschappij. 

 ‘‘ WE WERKEN MET ONZE HANDEN,
MET ONS HOOFD, MAAR VOORAL

MET ONS HART
’’
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MINDER VET, 
BEWUST 
GENIETEN

Een gezondere keuze, maar toch heerlijk van smaak. Door 
de kaas te maken met halfvolle melk is deze minder vet 
dan 48+ kaas.

35+

20+

185910 Beemster van ‘t mes 35+ Jong

187920 Beemster van ‘t mes 35+ Jong Belegen

187930 Beemster van ‘t mes 35+ Belegen 

187940 Beemster van ‘t mes 35+ Extra Belegen 

185950 Beemster van ‘t mes 35+ Oud

187205 Beemster van ‘t mes 20+ Jong Belegen 

187407 Beemster van ‘t mes 20+ Extra Belegen

185120 Beemster van ’t mes 35+ Komijn

185130 Beemster van ’t mes 35+ Kruiden

BIN
NENKORT OOK

VEGETARISCH

OP ZOEK NAAR LEKKERE RECEPTEN?

NEEM EENS EEN KIJKJE OP

WWW.BEEMSTERVANTMES.NL 


