
 
 

Twee miljoen eieren per dag
Twee miljoen eieren per dag verwerken tot 
bijzonder voedzame ingrediënten voor talloze 
toepassingen met name binnen de levensmidde-
lenindustrie en deze exporteren naar 70 landen 
over de gehele wereld, daar kan overgrootvader 
Adriaan Goede nooit van gedroomd hebben 
toen hij eind negentiende eeuw besloot eieren 
bij de boeren in Waterland te gaan opkopen en 
deze door te verkopen aan bakkerijen in Amster-
dam. Toch groeide het bedrijf onder zijn zoon 
Dirk B. Goede al snel uit tot een gerenommeerd 
im- en exportbedrijf van eieren. Vooral Engeland 
vormde aanvankelijk een groot afzetgebied 
vanwege het grote eierentekort daar. Het was 
ook in die periode dat in Landsmeer het conser-
veren van eieren werd uitgevonden door deze 
onder te dompelen in putten met water en kalk. 
Een doorbraak toen omdat overdekte legbatte-
rijen nog niet bestonden en kippen in het koude 
seizoen nauwelijks aan de leg te krijgen waren.

Opkomst supermarkten
Ook de opkomst van supermarkten beginjaren 
zestig was een nieuwe ontwikkeling waarop 
het familiebedrijf handig wist in te spelen en 
daarmee de afzet aanzienlijk kon vergroten. Dat 
betrof niet alleen de levering van eieren – op 
grootte gesorteerd - maar in toenemende mate 
ook van eiproducten die in talloze voedings-
middelen worden verwerkt. In 1948 begon 
het Landsmeerse bedrijf al met de levering van 
vloeibare eiproducten door in het voormalige 
pand aan de Dorpsstraat eieren handmatig te 
breken en dooier van eiwit te scheiden. Dat 
proces werd in de loop der jaren geoptimali-
seerd en verder geautomatiseerd.

Onder leiding van Aart D. Goede, die in 1957 als 
derde telg tot het familiebedrijf toetrad, gingen 
de ontwikkelingen razendsnel. Aart, gepokt en 
gemazeld door de handelsgeest van zijn vader 
en grootvader en geïnteresseerd in techniek, 
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voorzag de ongekende betekenis van het ei in de 
steeds verder uitdijende voedingsindustrie. Hij kocht 
begin jaren zestig een kleine droogtoren van een failliet 
bedrijf aan de Nieuwezijds Kolk en kwam vervolgens al 
in 1964 met eipoederproducten op de markt waarmee 
de toepassingsmogelijkheden nog groter werden en 
ook parallel liepen aan de toenemende vraag op de 
internationale levensmiddelenmarkt en de groei van 
de wereldbevolking. Bovendien konden daarmee de 
transportkosten worden beperkt ( 1 kg eiwitpoeder is 
gelijk aan 9 kg vloeibaar eiwit) en dus een groter deel 
van de wereld worden bereikt. Op dit moment wordt 
jaarlijks zo’n 7000 ton eierpoeder vanuit Landsmeer 
getransporteerd.

Zoon Dirk aan het roer
Sinds 2001 heeft Aart’s zoon Dirk het roer in 
handen van het nog steeds groeiende bedrijf. 
Toen zijn vader – nadat het gemeentebe-
stuur had aangedrongen het bedrijf uit de 
dorpskern terug te trekken – de mogelijkheid 
vond om een nieuwe fabriekshal aan de Scheepsbou-
wersweg op te zetten, stemde Dirk, die levensmidde-
lentechnologie heeft gestudeerd, toe in de overname 
van het bedrijf. Wel onder de voorwaarde dat hij als 
directeur en ondernemer vrij kon handelen en beslis-
sen. Daartoe werd een familiestatuut opgezet met 
instemming van alle familieleden. Vader Aart trok 
zijn handen van het bedrijf af, maar staat zijn zoon 
sindsdien nog in goede harmonie met raad en daad 
bij. Enkele weken geleden ontving Aart nog de Denis 
Wellstead Award for ‘International Egg Person of the 
year’ van de International Egg Commission, waarmee 
zijn onophoudelijke zoektocht naar toepassingsmo-
gelijkheden van ‘het ei’ extra werd bekroond.

Dirk: ”De inzet en kennis van mijn vader staat ontegen-
zeggelijk aan de basis van het succes van ons bedrijf 
waar op dit moment zo’n veertig mensen hun brood 
verdienen. En de toepassingsmogelijkheden voor de 
toekomst lijken schier onuitputtelijk.”

Een wonderlijk gegeven
Samen met wetenschappers van verschillende univer-
siteiten worden de kenmerken en samenstelling van 
het ei steeds verder onderzocht en bekeken welke van 
de voorkomende bestanddelen ten nut van voedsel 
en gezondheid voor de mens kunnen dienen. Dirk: 
”Wij zeggen altijd: een ei is niet gemaakt om te eten, 
maar om te leven; na drie weken komt er een kuiken 
uit, een wonderlijk gegeven. En wat goed is voor een 
kuiken, moet ook goed zijn voor onze gezondheid, is de 
logische redenatie die daaruit voortvloeit. Daar richten 
wij ons met ons onderzoek ook op en dat heeft inmid-
dels al geleid tot het produceren van stoffen uit het ei 
die de gezondheid van de mens ten goede komen.”

Anti-bacterieel
Voorbeelden zijn de stof Lysozym, een enzym uit het 
eiwit dat een anti-bacteriële werking heeft, ondermeer 
wordt toegepast in wijn, maar ook oog- en neusdrup-
pels. Luteïne uit eigeel dat als bestanddeel van het 
middel Macuview ouderdomsblindheid tegengaat. Dirk: 
“Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen, maar 
uit het proteïnerijke eiwit denken wij in samenwerking 
met anderen in de toekomst ook iets te kunnen gaan 
betekenen in de aanpak van dementie.”

Wij leveren functionaliteiten
De betrouwbaarheid van het bedrijf, het meedenken en 
de producten die het levert (Aart: ”Wij leveren functi-
onaliteiten, onderverdeeld in 75 verschillende produc-
ten”) heeft tot een bijzonder sterke klantenbinding 
geleid, vooral in landen als Japan en Duitsland waar 
Adriaan Goede B.V. zijn grootste afzet heeft. Op alle 
mogelijke manieren wordt meegedacht in het produc-
tieproces van de klanten waarbij zelfs productgeheimen 
worden vrijgegeven om samenstelling en productie van 
voedingsmiddelen te vervolmaken. Dat gaat zelfs zover 

dat bijvoorbeeld een groot Duits levensmiddelenconcern 
heeft besloten de productie van zijn pannenkoekenmix 
geheel aan het Landsmeerse bedrijf over te laten.

Stoom uit de oren
Aart en Dirk kunnen uren enthousiast doorvertellen 
over het ei en de toekomst. Maar natuurlijk komt ook 
even het rumoer rond het anti-bloedluismiddel Fipronil 
aan de orde. “Als je daarover begint, komt het stoom 
mij direct uit de oren” reageert Aart Goede met enige 
stemverheffing. Die kwestie heeft ons, om in de juiste 
termen te spreken, dus wel windeieren gelegd. Een 
totaal onnodige storm, vooral ontketend door de socia-
le media en het feit dat de voedselwarenautoriteit, die 

allang van de kwestie op de hoogte was, veel 
te laat en pas na een ‘anonieme’ bron naar 
buiten kwam. En dan te bedenken dat de 
betreffende stof tot een half jaar geleden nog 
wel werd toegestaan. Er zijn al zoveel weten-
schappers die hebben verklaard dat heisa over 
de giftigheid van deze stof zwaar is overtrok-

ken. Zelfs de verzekering keert om die reden niet uit. 
Dezelfde stof zit ook in vele malen hogere concentratie 
in vlooiendruppels en -bandjes van honden en katten. 
Ter vergelijking: het roken van 1 sigaret staat gelijk 
aan de consumptie van 50.000 van deze  zogenaamde 
‘besmette’ eieren. Natuurlijk moeten overheden en 
instanties er van alles aan doen om deze stof buiten 
het ei te houden, maar onderzoeksmethoden en wetge-
ving zouden al veel langer beter op elkaar afgestemd 
moeten worden. Nu is voor miljoenen aan niet-onveilig 
voedsel vernietigd en beloopt de schade alleen al in 
Nederland zo’n 300 miljoen euro!”

Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

VAN DE BESTUURSTAFEL

BVL leden uitgenodigd voor  
Cybercrime ontbijt

Alle leden van de BVL worden door de gemeente 
Landsmeer uitgenodigd voor een Cybercrime ontbijt in 
het Dorpshuis op 11 oktober aanstaande. Tijdens deze 
bijeenkomst, die wordt gehouden in het kader van de 
nationale Week van de Veiligheid, geeft een cyberex-
pert informatie over cybercrime binnen het bedrijfsle-
ven en wat de grootste bedreigingen nu zijn. Samen 
met de expert en andere ondernemers wordt bekeken 
wat er gedaan kan worden om uw cyberveiligheid te 
vergroten. Verschillende tips en tools op gebied van 
preventie komen aan de orde. Het Cybercrime ontbijt is 
een interactieve bijeenkomst, waar veel ruimte is voor 
het delen van ervaringen en het stellen van vragen.

Het bestuur van de BVL beveelt u deze bijeenkomst van 
harte aan. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanvang: 
8.00 uur. Geïnteresseerden dienen zich wel van te 
voren aan te melden.

Dat kan via het e-mailadres van Aysin 
Yavas-Aktas, adviseur Economie, Recreatie 
en Toerisme van de gemeente Landsmeer:  
a.yavas-aktas@landsmeer.nl

‘Een ei is niet gemaakt  
om te eten,  

maar om te leven.’


