
Uit de kop van Noord-Holland 
- Natuurgerijpt op Vlaamse bodem

Ambassadeur van authentieke smaak

Het Berkenhof assortiment
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Certificaat bordje 420 x 297 mm (A3) 

Pakpapier 440 x 330 mm

Merksticker ø50 mm

Toonbank display

Proefdisplay

Minimaal 4 weken gerijpt  

Minimaal 3 maanden gerijpt

Minimaal 5 maanden gerijpt

Minimaal 9 maanden gerijpt

Minimaal 12 maanden gerijpt

A5 Flyer



Noord-Hollandse Berkenhof & 
Lutjewinkel Kaasmakerij
In Noord-Holland wordt al ruim een eeuw Gouda gemaakt die extra rijk en vol  
van smaak is. Aan de basis van deze kwaliteitskaas liggen het generatielange  
vakmanschap van lokale kaasmakers, de weidemelk van Noord-Hollandse  
koeien en een traditionele receptuur. Kenners weten het: de échte Gouda komt  
uit Noord-Holland!

De échte Gouda voor Belgische kaasliefhebbers
Dichtbij Alkmaar, de kaasstad van Nederland, ligt het dorpje Lutjewinkel.  
Een klein dorp, maar met een groot geheim! Hier werd namelijk al in 1916 door 
enkele vooruitstrevende boeren de ‘Coöperatieve Zuivelfabriek West-Friesland’ 
opgericht. Zij vonden dat je alleen door goede samenwerking van de allerbeste 
melk de allerbeste kaas kunt maken.

Vandaag de dag staat deze kaasmakerij nog altijd in Lutjewinkel en is het 
uitgangspunt al ruim een eeuw onveranderd. Het is daarmee dé plek waar met 
groots vakmanschap de échte wereldwijd bekroonde Gouda kazen worden bereid.  
De overheerlijke kazen die hier vandaan komen zijn al jarenlang een vertrouwde 
compagnon van de Belgische boterham. Er zijn dan ook heel wat Belgische kaas-
liefhebbers groot geworden met Noord-Hollandse Gouda!
 

De coöperatie zuivelfabriek ‘West-Friesland’ te  
Lutjewinkel op de dag van de opening in 1916.  
Het trotse bestuur en de medewerkers voor het  
nieuwe pand.  Zij konden toen nog niet bedenken  
wat voor positieve invloed de coöperatie zou gaan 
krijgen op de zuivelontwikkeling in Noord-Holland!

Ruim een eeuw na de oprichting bereidt Lutjewinkel 
Kaasmakerij nog iedere dag eersteklas kaas van de 
allerbeste weidemelk van honderden Noord-Hollandse 
veehouders.

Noord-Hollandse Berkenhof kaas uit Lutjewinkel: Vakmanschap door de keten heen
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Regio 

Noord-Holland kent een  
unieke terroir - klimaat, bodem 
en ligging - die een belangrijke 
basis is voor de kenmerkende 
eigenschappen van Noord- 
Hollandse Berkenhof kaas.

Groothandel

Organiseert de distributie, 
resultaatgerichte verkoop-
ondersteuning en merkont-
wikkeling.

Specialisten

Ambassadeurs van Berkenhof 
kaas in kaas/foodspeciaalzaken, 
slagerijen, bakkerijen, 
foodservice en op markten.

Consument

Geniet met alle zintuigen van 
de kwalitatief hoogwaardige 
Berkenhof kazen.

Kaasrijperij

Zorgvuldig op de juiste 
smaken gerijpt door de  
kaasmeesters van  
Berkenhof.

Boerderij 

Betrokken melkveehou-
ders dragen zorg voor de 
kwalitatief hoogwaardige 
weidemelk, natuurbeheer en 
dierenwelzijn.

Lutjewinkel 
Kaasmakerij
Vakkundige bereiding door  
ervaren kaasmakers volgens 
eeuwenoud recept.

Kaas rijpen is een ambacht  
die niet vergeten mag worden
De edele ambacht van kaas rijpen is bij Berkenhof een familie aangelegenheid. 
Ambachtelijk kaasrijpen is passie van vaklui die hier reeds sinds 1966 van 
generatie op generatie wordt doorgegeven. 

In 1966 vestigt grootvader Jozef De Wilde, 
reeds groothandelaar in eieren, kaas en  
boter,  zich in het Berkenhof waar hij start  
met ambachtelijk opleggen van Goudse kaas. 

In 1984 werd de opvolging in het familie- 
bedrijf verzekerd door zoon Filip, wiens grote 
passie uitging naar “kaas in al zijn facetten”. 

Terwijl Jozef kleinschalig Gouda rijpte, heeft Filip later de rijperij verder uitge-
breid tot een huidige capaciteit van 60 ton kaas.

Sinds 2013 is Celine als 4e generatie actief in de familiezaak. Ook haar einde-
loos respect voor het ambacht zorgt ervoor dat wij nog steeds opteren voor het 
natuurlijke rijpingsproces van onze kazen.

Onze kazen staan bol van smaak! Om dit te bereiken, keuren en keren de kaas-
meesters de kazen in het pakhuis. Precies zolang tot deze naar hun mening het 
perfecte rijpingsstadium hebben bereikt.

De bijzondere rijpingstijden die tussen het traditionele spectrum van jong, 
belegen en oud balanceren, liggen aan de basis van de meest verfijnde smaak-
nuancering.

Wij draaien onze hand niet om voor handwerk, integendeel bij ons worden de 
kazen nog bol voor bol met de hand gekeerd.

Beschermde Oorsprongsbenaming
In Lutjewinkel wordt al ruim 100 jaar 
eersteklas Noord-Hollandse streekkaas 
bereid met Europese BOB erkenning.  
Dit internationaal erkende BOB-logo is 
in 1996 door de Europese Unie toegekend 

en garandeert de de hoogwaardige kwaliteit, beschermde 
herkomst en de unieke authenticiteit. Echte Noord Hollandse 
Gouda mag alleen in Noord· Holland bereid worden met 
100% Noord Hollandse weidemelk van koeien die in deze  
provincie grazen. Onafhankelijke instanties controleren  
structureel of de strikte specificaties van het officiële  
product-dossier over bereiding en rijping worden nageleefd. 

Berkenhof is bereid van Noord-Hollandse 
weidemelk afkomstig van koeien die ten 
minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur 
per dag in de Noord-Hollandse wei lopen.


