
15 februari 2018 

Verslag Provinciale Agrarische dag in de Molenhoeve te Echten. 

Uit Ruinen waren we met 17 dames aanwezig. In totaal waren er 200 

dames. Nadat om 9.45 uur de ochtend werd geopend door één van de dames 

van het Bestuur van de Agrarische Commissie was het woord aan de heer Hubert 

Samsom. De heer Samsom is werkzaam bij het bedrijf “Darling Ingredients 

International” met vestigingen over de hele wereld. Het bedrijf heeft ongeveer 

10.000 werknemers in dienst. Het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd in 

Brabant, in Son en Breugel. Het bedrijf haalt dode dieren op en verwerkt deze tot 

restproducten.  Een onderdeel van het bedrijf is ECOSON voor energie b.v. uit 

mest. Tweede onderdeel is SONAC voor eetbare producten b.v. het gebruik van 

buikspek als ingrediënt voor diervoeders en voer voor huisdieren. Meststoffen: 

het haarmeel van varkens levert stikstof voor de bemesting van wijnstokken in 

Frankrijk. Beendermeel voor het maken van porselein zoals bone china en 

aardewerk. Farmaceu- tische producten zoals Heparine uit varkensdarmen. Daar 

wordt een anti bloedstollingsmiddel van gemaakt. De nationale autoriteiten zijn 

verantwoordelijk voor de afvalroute van de dieren uitgevoerd door het bedrijf 

RENDAC. Dit i.v.m. de volksgezondheid. Het bedrijf heeft een overcapaciteit die 

wordt gefinancierd door de overheid. Dit ook i.v.m. de volksgezondheid. Denk 

aan b.v. uitbraak van besmettelijke ziekten. 

Hierna kwam Caroline van der Plas aan het woord. Zij is journaliste en had als 

thema “Vertel je verhaal”. Zij komt op voor de boeren en maakt zich sterk voor 

een betere beeldvorming van de boer in de maatschappij en media. O.a. door 

meer samen te werken. Dit is bij een organisatie als Wakker Dier heel goed 

geregeld door een zeer uitgebreid netwerk waar zij gebruik van maken. Caroline 

gaf een aantal voorbeelden daarvan. Boeren en boerinnen uit verschillende 

landbouwsectoren hebben inmiddels hun krachten gebundeld in “TEAM AGRO 

NL”. Dat doen ze door met reeds bestaande initiatieven en organisaties de 

promotie en reclamecampagnes zelf uit te voeren en te zorgen voor een veel 

breder draagvlak. 



Na een goedverzorgde lunch was het woord aan Nel Schellekens uit Winterswijk. 

Zij is al 25 jaar kok en is opgegroeid in Brabant. Ze heeft de liefde voor koken 

als kind al meegekregen van haar moeder en oma. Ze had als thema “Van kop 

tot kont”. Ze gebruikt streekeigen producten en verwerkt alles van de dieren en 

planten. Ze gebruikt b.v. het sap van de berkenbomen om te zoeten in plaats 

van suiker. Ze adopteert stierkalfjes die gecastreerd worden en dan nog een 

aantal jaren opgroeien bij de boer tot ze geslacht worden. Ze gebruikt alles van 

de dieren dus ook de organen en men kan er in haar restaurant zelf voor kiezen 

dat wel of niet te eten, maar ze legt haar verhaal wel uit. Ook vindt ze dat 

wanneer wij melk en andere zuivelproducten niet alleen van koeien, maar ook 

van geiten en schapen willen hebben, daar ook het eten van bokjes bij hoort. Ze 

vertelde heel enthousiast over haar passie voor koken en niets verspillen en alles 

wat daar bij komt kijken. 

Om vier uur werd nadat we nog een enquêteformulier hadden ingevuld de dag 

afgesloten en ons wel thuis gewenst. Het was een goed verzorgde en 

interessante dag. 

Voor meer informatie: 

Darling Ingredients International: www.darlingii.com (in het Engels) 

en www.rendac.nl 

Team Agro NL: www.teamagro.nl 

Nel Schellekens: www.nelschellekens.nl 
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