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Aart Goede’s gouden
ei van Columbus
In de bedrijfs- en de kantoorruimten
van Adriaan Goede BV kun je niet om
het product, dat het bedrijf verwerkt
heen. Het is één en al ei wat de klok
slaat en Aart Goede ervaart dat
beroepsmatig al vijftig jaar.
Natuur en kunst
Naast het echte kippenei,dat in de fabriek met
miljoenen tegelijk dagelijks wordt verwerkt tot
ondermeer een kipeipoeder- product vind je
ook kunst en kitsch-eieren in de vitrine. Ook
tref je aan de wanden prachtige schilderijen aan
met het ei als centraal thema. In de vergaderruimte van het bedrijf siert bijvoorbeeld een
Thé -art Tuinebreyer uit 2000 de wand. Dit
olieverfschilderij lieten Henk en Yvonne de
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Geus voor Aart en Anneke Goede maken ter
gelegenheid van de opening van het nieuwe
bedrijfspand op de locatie Scheepsbouwersweg
3. Het is een schilderij vol symboliek en historie. Ook het ouderlijk huis, de nieuwe fabriek,
veel eieren en een in een steriel wit pak gehesen
werknemer komen op het paneel voor. Kunst
van Heyboer, die zich door Aart Goede liet
inspireren tot het schilderen van vele kippen en
hanen siert eveneens de wanden.
Hofleverancier
Het uit 1895 daterende ei-verwerkend bedrijf
kreeg in 1995 het predikaat hofleverancier.
Co Coenraadts van de gelijknamige machinefabriek uit Zaandam, die ei-sorteermachines
levert verraste Aart Goede met een zelf ontworpen en zelf gemaakt in roestvrij staal uitgevoerd ei-monument. Een icoon vormgegeven naar voorbeeld van het roestvrijstalen
monument informeert de bezoeker van de site
www.adriaangoedebv.nl nu over het ei-verwerkende bedrijf. Aart Goede heeft vijftig jaar lang
van z’n 17e tot z’n 67e zijn krachten gegeven
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aan het bedrijf Adriaan Goede BV. “Hij heeft
meer dan hard gewerkt voor de zaak”, vertelt
zoon Dirk Goede. “Van de 113 jaar dat het
bedrijf bestaat, heeft Aart er een halve eeuw
gewerkt.”
Bureau opleveren
“Een maand geleden kwam mijn vader z’n
bureau opleveren, zoals hij dat noemde, ten
teken dat hij het wat rustiger aan gaat doen.”
Dirk, die in 2001 het bedrijf van zijn ouders
overnam, gaat er van uit dat hij toch dagelijks
nog wel even langs komt voor wat advies, praktische en mentale ondersteuning. Aart blijft in
de ei-business actief als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Eiproductfabrikanten. Hij is
vaak in Brussel te vinden waar hij vergadert met
de landbouwministers van de Europese Unie.
In de periode van de vogelpest heeft hij veelvuldig met oud-minister Veerman overleg gevoerd. Vrijwilligerswerk is aan Aart Goede ook
besteed. Zo is hij de grote motor achter het
in stand houden en open houden van zwembad
de Breek.

Adriaan Goede Holding BV
Het bedrijfsgebouw waarin Dirk vanuit zijn
Adriaan Goede BV opereert, is eigendom van
zijn vader en moeder en is ondergebracht in de
Adriaan Goede Holding BV. “Mijn vader vindt
het leuk om vanuit de Adriaan Goede Holding
BV zijn vijftig jaar ondernemersschap te vieren
met een businessborrel.”
Omdat zijn ouders zes weken vakantie doorbrengen in Portugal vertelt Dirk, over de onderneming Adriaan Goede BV. “Zelf riep ik al op
m’n zevende dat ik ook eierboer wilde worden
net als mijn vader. Mijn zoon Daan die nu ook
7 is, is dezelfde mening toegedaan. Hij wil later
hard werken bij zijn papa.”
Zo grootvader zo vader, zo vader zo zoon
Na een studie levensmiddelentechnologie,
het vervullen van de dienstplicht en een stage
in Canada en Berlijn ging Dirk in 1995 bij zijn
vader in de zaak werken. “Toen de verhuizing
van ons bedrijf van de Dorpsstraat in Landsmeer
naar het Bedrijven Verplaatsings Terrein ter
sprake kwam, heb ik volmondig ja gezegd op
de vraag of ik in de ei-business verder wilde. Ik
heb veel ruimte gekregen om de bouw van
de nieuwe fabriek te kunnen realiseren. Ik kon
mijn creativiteit kwijt in het ontwerp, de tekeningen, de bouw. In ons intern steeds vernieuwde
bedrijf verwerken we momenteel zo’n 20 miljoen eieren per week. Gelukkig zijn we vanaf de
ring goed bereikbaar voor de vele vrachtwagens

die met ladingen van zo’n 250.000 eieren per
vracht, meestal afkomstig uit Nederland, naar
Landsmeer komen.”
Award
“In 2005 werd ons bedrijf uitgeroepen tot de
Egg Product Company of the year. Je kunt dit
zien als een soort Oscar voor de eiproductbedrijven. In 2007 namen we Eiproma BV uit
Wormerveer over, dat de vloeibare eiproducten
levert. In Landsmeer verpoederen we het eiwit
en eigeel via het sproeidroogproces. In 55%
van de levensmiddelen die in de supermarkt verkocht worden zit een bestanddeel van ei. Denk
maar aan de koekjes, oma’s cake, kaas, wijn,
vleeswaren, marsen, mayonaise, negerzoenen
en noem maar op. We doen veel zaken met
Japan, Duitsland, Engeland en de VS. Maandelijks vinden 5 tot 6 containers met eipoeders hun
weg naar Japan. We leveren voor Duitsland de
zogeheten big bags, 800 kilo-zakken eiwit- en
eigeelpoeder voor de mayonaise, salad-creams
e.a. Voor de grote klanten worden steeds vaker speciaal geprepareerde mixen aangeleverd.
Onze eierbreekmachines breken een 300.000
eieren per uur. Er werken 20 mensen in de
productie. Het plaatsen van de eieren van de
pallets op de machine neemt verhoudingsgewijs
de meeste tijd in beslag. De eierschalen worden
gebruikt voor de betonindustrie. We streven ernaar dit ‘afvalproduct’ ooit zelf te verwerken.”

Lysozyme
“Het product lysozyme, dat wij uit het eiwit
extraheren, wordt gebruikt voor de farmaceutische industrie. Wij leveren het bestanddeel voor
Franse keelpastilles, Japanse gezondheidspillen,
kaas- en wijnindustrie. De toepassingsmogelijkheden van ons product zijn ongekend groot.”
Van kunstschilder, slager tot groothandel
in bakkersbenodigdheden
“Er komen hier kunstschilders langs om eigeelpoeder op te halen voor hun verfbereiding.
We leveren aan hele grote bedrijven maar ook
aan de plaatselijke slager die gedroogd eiwit
gebruikt voor de worstproductie. In het leven
van een ondernemer in de kipeiverwerking is
nooit een dag hetzelfde, maar best wel inspannend. Je bent multifunctioneel bezig, je bent
inkoper van eieren, verkoper, eiverwerker, productontwikkelaar, wereldreiziger en noem maar
op. Na alle inspanning is er dan gelukkig het
gezin waar je even op verhaal en tot rust kunt
komen. Ontspanning vind ik ook in de sport
bij de plaatselijke volleybalclub en onze band
‘Eleven20one’ waar ik basgitaar speel en zing.
We hebben pas nog opgetreden in Purmerend
op het Poppodium P3 en brachten onlangs ook
onze cd ‘Weggaan zonder woorden” uit.
Het leven van en eierenboer gaat niet altijd
over rozen, maar het houdt je actief, alert en
creatief.”

VAN DE BESTUURSTAFEL
Algemene Leden Vergadering
U hebt onlangs per post de uitnodiging ontvangen voor de Ledenvergadering. De opkomst van
vorig jaar was zeer laag, dit staat in schril contrast
met de opkomst van een gemiddelde Business
Borrel. Toch is het van groot belang dat u op de
vergadering aanwezig bent. Bij deze roep ik u op
om op woensdag 26 maart naar het Dorpshuis
te komen. De vergadering begint stipt om 20.00
uur. Wegens het grote succes in 2006, vindt er
na de vergadering een wijn- en kaasproeverij
plaats, die mogelijk gemaakt wordt door Wijnen Whisk(e)yhuis Brander en Kaashandel Wals.
Reden te meer om te komen! Graag ontvangen
wij uw aan- of afmelding via info@bvl-landsmeer.
nl, telefoon 020-4824555 of fax 020-4821743.
Bestuursmutaties
Tijdens de Algemene Leden Vergadering nemen
wij afscheid van Nico Perdaan en Peter de Graaf
als bestuursleden. Als kandidaten voor de opengevallen functies hebben Johan Plemp (algemeen
bestuurslid) en Otto van Haarlem (vervanger van
Peter de Graaf als vertegenwoordiging van de

winkeliers) zich aangemeld. Bestuurslid Evert
Goldebeld zal de functie van Nico Perdaan als
secretaris op zich nemen. Dit alles natuurlijk na
goedkeuring van de BVL-leden op de Algemene
Leden Vergadering.
Benefietavond
Zaterdag 17 mei 2008 organiseert de BVL een
benefietavond ten behoeve van de jeugd van
Landsmeer in het Dorpshuis. De voorbereidingen
zijn in volle gang. Het thema van de avond is
‘maffia’. Haal uw zwarte smoking en galajurken
dus uit de kast voor deze bijzondere avond. Meer
informatie volgt spoedig en is dan ook te vinden
op onze website: www.bvl-landsmeer.nl.
Keurmerk Veilig Ondernemen
Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel
schade door criminaliteit en onveiligheid. De
overheid en het bedrijfsleven willen hieraan graag
iets doen. Om deze reden is het KVO ontwikkeld, dit staat voor het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’; een gestructureerde manier van lokale

samenwerking om veiligheid te vergroten. Er is
een keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B)
en één voor winkelgebieden (KVO-W).
Ondernemers kunnen het Keurmerk krijgen als
ze samen met gemeente, politie, brandweer en
andere relevante partijen maatregelen hebben
getroffen om de veiligheid op hun bedrijventerrein of winkelgebied structureel op een hoger
plan te brengen. De voorwaarden staan in de
KVO-handboeken.
Wanneer de ondernemers op een bedrijventerrein het Keurmerk hebben gekregen, blijft dit
twee jaar geldig, gerekend vanaf de datum die
vermeld staat op het bijbehorende certificaat.
Wil men het Keurmerk blijven behouden, dan
dient na twee jaar een hercertificering te volgen.
MKB-Nederland stimuleert deze vorm van lokale
samenwerking op bedrijventerreinen. In samenwerking met Kees Verhoeven van MKB-Nederland zal gekeken worden of KVO-W een goede
oplossing is voor de jeugdoverlast in Landsmeer.
Daphne Schaap
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