
Beemster kaas, de naam zegt het al, wordt gemaakt 
in de Beemster. Nu zijn wij van Beemster erg 
trots dat we in zo’n mooie omgeving mogen 
werken en dat laten we graag aan iedereen zien. 
En dat wel vanuit je eigen huis! 

Doe nu mee met de virtuele GPS-quiz van 
Beemster kaas en ontdek wetenswaardigheden 
over de kaas en over de Beemster. In deze tijd 
van verplicht thuis zitten is het hopelijk een 
kleine afleiding van de dagelijkse routine. Dus 
pak je laptop, tablet of telefoon en misschien 
een lekker drankje met een stukje kaas en doe 
gezellig mee. 

Je krijgt van ons 5 coördinaten die je meenemen 
door de Beemster. Die coördinaten vul je in bij 
Google Maps (https://www.google.nl/maps) en 
als je het ingevuld hebt bekijk je waar je bent via 
streetview of satelliet. 

Wij zullen per punt een aantal vragen stellen. De 
antwoorden vind je soms direct op je scherm 
door te kijken in streetview, maar soms zal je 
er wat beter naar moeten zoeken door een 
paar meter naar links of naar rechts te klikken. 
De antwoorden op de vragen vul je in op dit 
formulier en stuur hiervan een scan of foto naar 
info@beemsterkaas.nl. Je mag uiteraard ook de 
antwoorden onder elkaar in een mailtje zetten 
en naar ons sturen! En deel vooral ook even 
een foto van hoe jij/jullie deelnemen aan deze 
virtuele speurtocht! 

Stuur je antwoorden, met daarbij je naam en 
adres, in voor 1 mei. Onder de inzenders met 
goede antwoorden verloten 
wij een heerlijk Beemster 
kaaspakket. 

Ben je er klaar voor? 

GPS
BEEMSTER

QUIZ



Open Google Maps en ga voor de eerste locatie 
naar: 52.556621, 4.875933

Oké, we beginnen met een makkelijke vraag om 
even in te komen.

Wat is de maximum
toegestane snelheid op dit bedrijfsterrein?  

Op deze locatie bevindt zich de kaasmakerij van 
Cono Kaasmakers, hier wordt onder andere de 
Beemster kaas gemaakt. Ga naar de website  
van Beemster kaas.

Welke kleur heeft de koe 
in het logo van Beemster kaas?

Bij Beemster maken we op een ambachtelijke 
manier kaas. Dit duurt iets langer, maar het 
resultaat is het meer dan waard. Heel belangrijk 
in dit proces is de kaasmeester. 

Hoe heet de kaasmeester
van Beemster kaas?

Wij zijn erg trots dat Beemster kaas in een 
kaasmakerij gemaakt wordt die volledig 
klimaatneutraal is. 

Sinds wanneer is de kaasmakerij 
klimaatneutraal?

Het is tijd om verder te gaan naar de volgende 
locatie. Vul 52.542092, 4.839216 in bij  
Google Maps. 

Als je goed kijkt, kun je vanaf dit punt een fort in 
de Beemster zien.

Hoe heet dit fort?

Dit fort maakt deel uit van een groep  
forten, die als groep op de lijst van  
Unesco werelderfgoederen staat.  
TIP: deze forten vormden vroeger een 
belangrijke verdedigingsring. 

Wat is de naam van deze groep forten?

Hoe lang is deze verdedigingslinie? 

Voor de derde locatie ga je naar coördinaat 
52.577431, 4.930520
De boerderij die je hier ziet heet De Nicolaashoeve.

Wat voor soort eieren kun je hier kopen?

Ga naar de website. De Nicolaashoeve is 
een boerderij in bedrijf, dit wil zeggen, dat 
er niet alleen wordt gewoond, maar ook 
gewerkt en geleefd. Zo zijn er bijvoorbeeld 
ook schoolklassen die geregeld een bezoekje 
brengen aan De Nicolaashoeve. De koeien van  
de Nicolaashoeve leveren melk voor de  
Beemster kaas.

Als de koeien in de winter 
periode in de stal zijn waar 
liggen ze dan op?



Laten we snel door gaan naar de vierde locatie 
op: 52.561343, 4.976288

Kijk naar het wit/blauwe gebouw. Er zijn 2 van 
dit soort gebouwen in de Beemster.

Wat is de functie van de
installatie in deze gebouwen?

Wat is de naam van het 
gebouw dat je hier ziet?

We zijn alweer toe aan de laatste locatie van onze 
speurtocht. Ga hiervoor naar: 52.573582, 4.898765

Wat is volgens het bord 
hier de maximum toegestane snelheid?

Het witte gebouw dat je hier ziet heet Koezicht 
Beemster. Koezicht Beemster levert eveneens 
melk voor het maken van Beemster kaas. Maar 
daarnaast kun je er ook vergaderen met uitzicht 
op de koeien! 

Ga naar de website van Koezicht Beemster.

In welke dorpskern ligt deze boerderij?

De boeren die melk leveren aan Beemster 
kaas volgen allemaal een bepaald programma. 
Dit duurzaamheidsprogramma voor de 
melkveehouderij is in Nederland ontwikkeld 
door CONO Kaasmakers en Ben & Jerry’s. Het is 
gericht op het verduurzamen van de hele keten 
van koe tot kaas. Wij noemen dat: blije koeien, 
blije boeren en blije aarde.

Hoe heet het programma 
dat de boer hier al 10 jaar volgt?

We zijn bijna aan het einde van deze virtuele 
speurtocht. Voor de laatste vraag nodigen we je 
uit nog eenmaal de website van Beemster kaas 
te bezoeken. www.beemsterkaas.nl 

Hoe veel verschillende 
kaassoorten vind je op onze website?

En dat was hem dan! Onze allereerste virtuele 
speurtocht en Beemster quiz. Heb je alles kunnen 
vinden? En wat vond je van de Beemster? 
Hopelijk mogen we je, als het weer mag, een keer 
verwelkomen in onze mooie Beemster! Vergeet 
niet je antwoorden met je naam en adres in te 
sturen naar info@beemsterkaas.nl om kans te 
maken op een heerlijk Beemster kaaspakket. 


