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WAGENINGEN. De moderne, inten-
sieve landbouw is niet in staat 
om de groeiende wereldbevol-
king te blijven voeden. Daarom 
moet het roer radicaal om, vindt 
Pablo Tittonell. Hij is vandaag 
aangetreden als hoogleraar 
”farming systems ecology” aan 
de Universiteit Wageningen.

Voor Tittonell is de groene revo-
lutie mislukt. De snelle technolo-
gische vooruitgang van de laatste 
decennia heeft een landbouw op-
geleverd die schaarse hulpbron-
nen verspilt, het milieu vervuilt, 
verantwoordelijk is voor verlies 
aan biodiversiteit en slecht is voor 
de gezondheid van de mens.

In zijn inaugurele rede breekt 
de in Argentinië geboren weten-
schapper een lans voor een „eco-
logische intensivering” van de 
landbouw op wereldschaal. Kleine 
boeren in ontwikkelingslanden 
–die nu al bijna de helft van de 
wereldvoedselproductie voor hun 

rekening nemen– kunnen met 
relatief simpele aanpassingen 
hun opbrengsten verdubbelen. 
Boeren in de westerse wereld zou-
den juist een stapje terug moeten 
doen, vindt Tittonell.

Volgens de hoogleraar „subsi-
dieert” de maatschappij westerse 
boeren voor de grootschalige 
inzet van kunstmest, bestrijdings-
middelen en brandstof. Tegelijk 

draait de 
samenleving 
op voor de 
„schadelijke 
gevolgen” van 
de moderne 
landbouw.

Hoezo subsidie?
„Boeren 
krijgen geld 
vanuit de EU. 
Ook indirect 

is er sprake van subsidie, omdat 
de milieukosten voor rekening 
komen van de maatschappij. Uit 
drinkwater moet nitraat worden 
gehaald, dat er door overmatig 

kunstmestgebruik in terecht is 
gekomen. Volgens een VN-rapport 
veroorzaakt het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen jaarlijks 
10 miljard euro aan kosten in de 
volksgezondheid. Ook besmet-
telijke dierziekten, waarmee de 
intensieve veehouderij gepaard 
gaat, leiden tot hoge kosten. Als 
je dat allemaal mee zou reke-
nen, zou de prijs die we betalen 
voor melk, vlees en graan veel 
hoger moeten zijn. Dan zou er 
nauwelijks of geen verschil meer 
zijn met de prijs van biologisch 
voedsel.”

Kunt u voorbeelden geven van eco-
logische intensivering?
„Het gaat erom dat je beter 
gebruikmaakt van de natuurlijke 
bronnen die beschikbaar zijn. 
Ziekten kun je onderdrukken met 
sterke gewassen. Insecten kun je 
aanpakken door gemengde teelt 
van een cultuurgewas en een 
lokgewas. In droge gebieden zoals 
de Sahel worden proeven gedaan 
met gemengde teelt van zeer diep 

wortelende planten, die het water 
naar boven halen, en een cultuur-
gewas dat daarvan profiteert.” 

U vindt dat de duurzaamheid van 
de moderne landbouw ten onrechte 
vooral wordt afgemeten aan de 
CO

2-uitstoot. U noemt als voorbeeld 
de snelgroeiende plofkip. Maar dat 
dier gaat toch ook heel efficiënt met 
voedsel om? 
„Oké, maar een lage CO2-uitstoot 
en hoeveelheid voer per kilo vlees 
zeggen niets over dierenwelzijn, 
de afhankelijkheid van antibioti-
ca, de gezondheid van de mensen 
die in de stallen werken of de 
kwaliteit van het kippenvlees.”

Uw visie verschilt behoorlijk van die 
van Aalt Dijkhuizen, bestuursvoor-
zitter van Universiteit Wageningen. 
Dijkhuizen hield vorig jaar juist 
een pleidooi voor de intensieve 
landbouw als oplossing voor het 
wereldvoedselprobleem.
„Ik heb geen problemen met 
Dijkhuizen. Hij is bestuurder, 
geen onderzoeker. Maar hij heeft 
een duidelijke visie. Dat waardeer 
ik, al ben ik het niet met hem 
eens. Discussie is goed voor de 
wetenschap. Zijn visie is gericht 
op Nederland en hij is van een 
andere generatie, opgeleid in de 
tijd van de groene revolutie. Maar 
de tijd dat we dachten dat we met 
technische vernieuwingen alle 
problemen in de wereld konden 
oplossen, is voorbij. Wereldwijd 
lijden 1 miljard mensen honger. 
Veel kinderen sterven voordat 
ze 5 jaar oud zijn. Wat we nodig 
hebben, zijn technieken die voor 
de meerderheid van de mensen 
bruikbaar zijn. Technologische 
landbouw werkt alleen in be-
paalde delen van de wereld.”

Vanwege de 
milieukosten 
zouden melk en 
graan veel duur-
der moeten zijn

„Moderne landbouw kan mensheid niet voeden”

Tittonell. beeld 
Universiteit 
Wageningen, Guy 
Ackermans

Positie transportsector 
verslechtert verder
Redactie economie

ZOETERMEER. De Nederlandse 
transport- en logistieksector is 
er in het eerste kwartaal een 
stuk slechter voor komen te 
staan. Dat blijkt uit een vandaag 
gepubliceerde conjunctuur-
enquête van Transport en Logis-
tiek Nederland (TLN).

Omzet, winst en vrachtprijs daal-
den en het aantal opdrachten is 
aanhoudend laag. Het aantal fail-
lissementen steeg met 14 procent 
ten opzichte van hetzelfde kwar-
taal in 2012. Enig herstel wordt 
pas volgend jaar verwacht.

Vooral de vrachtprijs blijft een 
zorgenkindje, zegt de branche-
organisatie. Slechts 30 procent 
van de ondernemers kreeg in het 
eerste kwartaal van dit jaar een 
hogere vrachtprijs, terwijl bijna 

70 procent niet meer geld voor 
een rit ontving of de vrachtprijs 
zelfs zag dalen. Van de bedrijven 
heeft 40 procent onvoldoende or-
ders om het tweede kwartaal door 
te komen. De omzet daalde sinds 
het eerste kwartaal van vorig jaar 
voor de vijfde maal op rij, ditmaal 
met 4,2 procent. „Met een voort-
durend stijgende kostprijs en een 
dalende vrachtprijs blijft er wat 
winst betreft niet veel over”, aldus 
een van de ondernemers.

Vooral de slechte situatie in de 
bouw drukt de resultaten. Zo’n 
25 procent van al het vervoer is 
afhankelijk van de bouwsector. Er 
wordt de afgelopen jaren weinig 
geïnvesteerd in de bouw en ook de 
verkoop van huizen is historisch 
laag. Hierdoor hebben kiepauto-
bedrijven, verhuizers en bouw-
materialenvervoer het zwaar te 
verduren, aldus TLN.

De EU heeft gisteren een stap 
gezet om vrachtwagen- en bus-
chauffeurs via hun tachograaf 
op afstand in de gaten te gaan 
houden. Onderhandelaars van de 
lidstaten en het Europees Parle-
ment bereikten een akkoord over 
de nieuwe generatie tachografen. 
Die maakt het makkelijker om de 
rij- en rust tijden te controleren. 
De  ‘slimme’ tachograaf is bedoeld 
voor alle voertuigen boven de 
3,5 ton. Invoering volgt binnen 
drie jaar na het definitieve besluit 
over alle technische specificaties.

TLN en verladersorganisatie EVO 
reageerden gematigd positief. Vol-
gens de organisaties biedt de tech-
nische upgrade van de tachograaf 
geen oplossing „voor de huidige 
problematiek van het niet gehar-
moniseerd toepassen van de regel-
geving in Europa, met soms ab-
surde en hoge boetes als gevolg.”

ZOETERMEER (ANP). Voor Nu-
tricia heeft de Nederlandse 
markt prioriteit. Dat liet de 
fabrikant van babymelkpoe-
der gisteren weten als reac-
tie op berichten in de media 
dat de verkoop in China ten 
koste gaat van het aanbod 
voor Nederlandse baby’s. 
Nutricia verkoopt sinds dit 
jaar melkpoeder aan China, 
maar die hoeveelheid is 
klein, zegt een woordvoer-
der. Het bedrijf schroeft de 
productie verder op.
De Telegraaf berichtte 
vandaag dat diverse super-
markten, waaronder Albert 
Heijn, geld hebben verdiend 
aan ‘grijze handel’ in baby-
melkpoeder. Via de achter-
deur sluisden ze pallets vol 
pakken Nutrilon door naar 
handelaren, die deze naar 
China brachten.

Nutricia geeft 
Nederlandse 
baby voorrang

Voor het eerst in 
40 jaar minder 
banen in zorg

DEN HAAG (ANP). Voor het eerst 
in ruim veertig jaar werken er 
minder mensen in de zorg dan 
een jaar eerder.

Eind maart telde de sector bijna 
1,36 miljoen medewerkers, zo 
blijkt uit gisteren gepubliceerde 
cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Sinds de 
eerste meting in 1970 is het niet 
eerder voorgekomen dat het aan-
tal banen op jaarbasis terugliep.

Het verlies zit vooral in de kin-
deropvang. In die branche gaan 
veel bedrijfjes failliet. Ook in de 
thuiszorg is het aantal medewer-
kers iets gedaald en in andere on-
derdelen van de zorg staat daar 
geen forse banengroei tegenover.

Corrie van Brenk, voorzitter van 
vakbond Abvakabo FNV, spreekt 
van een zorgelijke ontwikkeling. 
„Altijd hebben we gedacht dat de 
zorg een groeisector was. Het gaat 
de verkeerde kant op.”

Economische 
groei in Japan 
trekt sterk aan

Redactie economie

TOKIO. De economie van Japan is 
in het eerste kwartaal aanzien-
lijk sterker gegroeid dan in de 
voorgaande drie maanden.

Dat was vooral te danken aan con-
sumenten, die hun bestedingen 
opvoerden als reactie op de stimu-
leringsplannen van de nieuwe re-
gering. De economie groeide met 
0,9 procent ten opzichte van het 
voorgaande kwartaal. Op jaarbasis 
werd ’s werelds op twee na groot-
ste economie 3,5 procent groter.

De economieën van de eurolan-
den zijn in het eerste kwartaal 
met gemiddeld 0,2 procent ge-
krompen ten opzichte van het 
voorgaande kwartaal, zo maakte 
statistiekbureau Eurostat gisteren 
bekend. Met voor de zesde keer 
op rij krimp bevindt de eurozone 
zich in de langste recessie sinds de 
oprichting van de muntunie.
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„PAS IN TWEEDE JAARHELFT HERSTEL”
AMSTERDAM (ANP). Economen van ABN AMRO en ING 
denken dat de economie pas in de tweede helft van dit 
jaar weer licht zal groeien, onder invloed van de aantrek-
kende wereldhandel. „Het is wat magerder gegaan dan 
we hadden aangenomen”, reageerde Nico Klene van 
ABN AMRO gisteren op de uitkomst over het eerste 

kwartaal. Ook Martin van Garderen van ING vindt het cij-
fer tegenvallen. „Wij hadden verwacht dat het zogeheten 
gaseffect iets sterker zijn stempel zou drukken op het 
cijfer.” Door het koude weer verbruikten huishoudens 12 
procent meer gas dan anders. Dat was onvoldoende om 
een nieuwe economische kwartaalkrimp te vermijden.

Tabletverkoop 
bezorgt it-markt 
recordomzet

AMSTELVEEN (ANP). Terwijl de Ne-
derlandse economie nog steeds 
krimpt, is de it- en kantoorarti-
kelenmarkt in het eerste kwar-
taal van dit jaar fors gegroeid.

Deze retailbranche behaalde voor 
het eerst een kwartaalomzet van 
meer dan 1 miljard euro, meldde 
marktonderzoeker GfK gisteren. 
Vergeleken met een jaar eer-
der betekende dat een groei van 
13,5 procent.

Er zijn vooral meer tablets en ac-
cessoires verkocht. Dit zijn veelal 
dure producten, die momenteel 
enorm populair zijn. Volgens GfK 
waren er tot eind vorig jaar in to-
taal 1,8 miljoen tablets in Neder-
land aan de man gebracht. Het 
bureau rekent erop dat er dit jaar 
zo’n 2,5 miljoen stuks worden af-
gezet. Ook de omzet van laptops 
en netbooks steeg. Bij producten 
als digitale camera’s en usb-sticks 
liep de omzet terug.
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Clasina van den Heuvel

Bij Your Bricks, „de eerste academie voor sociaal ondernemerschap”, zijn 33 jonge ondernemers dezer dagen bezig om 
hun idee voor een betere wereld om te zetten in een concreet plan. Initiatiefnemers van de academie, die vorige maand 
startte met masterclasses, zijn organisaties als ASN Bank, Timu Kota en GreenWish. Drie deelnemers over hun idee. 

Idee wordt plan op school voor wereldverbeteraars 

Lokale restaurantjes
Als je op reis bent, eet je 
in een lokaal restaurant-
je, niet bij McDonald’s, 
vindt Jeske Krens 
(24). Zij is bezig met 
de Responsible Travel 
App, een applicatie voor 
smartphones met adres-
sen van authentieke 
hotels, eetgelegenheden 
en plaatselijke dienst-
verleners. Dan hoeven 
toeristen niet zelf aan 
het speuren en kunnen 
zij op een eenvoudige 
manier de lokale econo-
mie stimuleren.

„Ik vind dat het zo 
hoort”, zegt Jeske Krens. 
„Lokale ondernemers 
moeten profiteren van 
jouw bezoek aan hun 
land. Het is ook boeiend: 
door zo rond te reizen 

leer je meer over een 
streek.” Er bestaan al 
apps voor ecotoerisme, 
maar die gaan vooral 
over milieukwesties. 

Het plan van aanpak is 
in de maak. „Misschien 
kan ik ambassadeurs in-
schakelen: andere reis-
lustigen die ervaringen 
willen delen. Of wellicht 
zijn er afspraken te ma-
ken met Lonely Planet. 
Mijn einddroom is een 
app voor de hele wereld. 
Maar misschien moet ik 
me eerst beperken tot 
Azië, waar ik zelf ben 
geweest. Ik heb ook een 
baan als marketingme-
dewerker, dus het kan 
even duren – maar over 
drie jaar moet er een 
conceptversie zijn.”

Duurzame kleding 2.0
Kevin de Wildt (19) 
werkt niet aan een cam-
pagne of project, maar 
aan een levenswerk, 
zegt hij. Zijn onder-
neming in spe draait 
om duurzame kleding, 
reclycling en transpa-
rantie. „Nu heet kleding 
soms duurzaam terwijl 
het vervoer dat níét was, 
of terwijl ze niet wordt 
hergebruikt. Mijn idee 
is dat een afgedankte 
trui een shirt wordt, en 
van een shirt wil ik weer 
sokken maken. En alles 
moet transparant zijn. 
De consument moet 
achter zijn computer 
kunnen zien waar zijn 
broek is gemaakt, en 
hoe, door wie, hoe hij 
is vervoerd en wanneer 

hij in de winkel ligt. Een 
plan voor de technologie 
die dit mogelijk maakt 
bestaat al –het is een 
resultaat van 25 jaar 
onderzoek– en dat staat 
op mijn naam. Op den 
duur zou ik graag een 
fysieke winkel willen, 
maar eerst zal het wel 
een webwinkel worden.”

Bij Your Bricks heeft 
De Wildt tot nu toe „ei-
genlijk niet veel nieuws” 
geleerd. „Maar ik heb er 
wel veel inspiratie opge-
daan. Ze laten je dingen 
inzien waar jij mee aan 
de slag kunt. Ze laten je 
op een rijtje zetten wat 
je wilt, hoe het moet. 
En ik ben geïnteresseerd 
in verhalen die anderen 
vertellen.”

Listen Up! Geen gepest
Kirsten Janssen (23) 
bedacht de app Listen 
Up!, die hulp biedt aan 
slachtoffers van pesten. 
Tijdens haar hbo-oplei-
ding maatschappelijk 
werk en dienstverlening 
moest ze een onderne-
mingsplan schrijven. „Je 
denkt na: wat gebeurt er 
allemaal in de wereld? 
In het nieuws kwam 
dat jongeren die gepest 
waren zelfmoord pleeg-
den. Ze wisten zich niet 
gehoord in deze samen-
leving.”

Via haar app wil ze een 
platform creëren waar 
kinderen en jongeren 
terechtkunnen. „Ik stel 
me voor dat een meisje 
dat gepest is haar ver-
haal uploadt en vertelt 

hoe ze ermee is omge-
gaan. Iemand die dat 
leest, weet dan: ik ben 
niet de enige. 

Er moet 24 uur per 
dag, 7 dagen per week 
begeleiding beschikbaar 
zijn. Hulpverleners zul-
len niet achter een pc 
wachten tot er iemand 
komt, maar er zal altijd 
iemand dienst hebben. 
We gaan werken met 
nicknames –schuilna-
men– zodat er dos-
siers kunnen worden 
gevormd.”

Tijdens een volgende 
bijeenkomst van Your 
Bricks gaat het over in-
vesteerders. Goed, zo’n 
praktisch punt, vindt 
Janssen. „Ik had er zelf 
nog niet aan gedacht.”

Fiscaal/Sociaal/Financieel
Volg stappenplan voor minder geldzorgen

André van Luijk

Hoewel nogal wat mensen 
denken dat het bij hen wel 
meevalt, is het financiële 
fundament van veel huis-
houdens instabiel. Het kan 
geen kwaad je financiën 
eens aan te pakken volgens 
een stappenplan.

Als het fundament niet goed is, 
kun je weliswaar door middel 
van allerlei financiële produc-
ten, zoals kredieten en leningen, 
proberen stabiliteit te creëren, 
maar dat is dweilen met de kraan 
open. Daarom een meer gerichte 
benadering.

Veel financieel leed valt te voor-
komen door je aan de volgende 
drie zaken –in deze volgorde– te 
houden: zorg voor inzicht in je 

inkomsten en uitgaven, leg een 
gezonde financiële buffer aan 
en los je schulden af. Dit lijkt 
misschien een arbeidsintensieve 
klus, maar op internet zijn tal 
van hulpmiddelen te vinden die 
daarbij kunnen helpen.

Het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud) heeft 
op zijn site bijvoorbeeld verschil-
lende handige rekenprogrammaa-
tjes staan, zoals Het Persoonlijk 
Budgetadvies en de Bufferbere-
kenaar. Met je rekeningafschrif-
ten erbij kun je het Persoonlijk 
Budgetadvies snel en gemakke-
lijk invullen. Het leuke aan dit 
programma is dat het laat zien 
wat een vergelijkbaar huishouden 
uitgeeft aan zaken zoals kleding, 
vakanties en de auto. Je ziet ook 
snel of je niet te veel uitgeeft aan 
bijvoorbeeld kleding.

Het programma houdt rekening 
met zogeheten reserveringsuit-
gaven. Meubels, de wasmachine, 

de droger: ze moeten een keer 
worden vervangen. Hiervoor 
moet je geld reserveren, zodat je 
voldoende middelen hebt als er 
plotseling iets kapotgaat.

Veel starters die gaan huren of 
kopen gaan hier al in de fout. Ze 
schaffen alles in één keer nieuw 

aan en hebben als het meezit de 
eerste vijf tot zeven jaar geen 
zaken die stukgaan. Als ze echter 
geen geld reserveren en er na 
die jaren opeens veel vervangen 
moet worden, kan dat een groot 
probleem zijn. Door het Persoon-

lijk Budgetadvies in te vullen op 
de website van het Nibud, krijg je 
inzicht in de uitgaven op de korte 
termijn, maar ook in die op de 
langere termijn.

Wie zicht heeft op inkomsten 
en uitgaven, kan natuurlijk nog 
steeds te maken krijgen met 
onverwachte tegenvallers. Je kunt 
denken aan een tijdelijke terugval 
in inkomen door werkloosheid of 
arbeidsongeschiktheid, maar ook 
aan onverwacht hoge reparatie-
kosten door schade aan de auto. 
Het is daarom goed als een huis-
houden een buffer heeft.

Door bijvoorbeeld de Buffer-
berekenaar van het Nibud in te 
vullen, krijg je inzage in de mi-
nimumbuffer die je zou moeten 
hebben en in de buffer die een 
vergelijkbaar huishouden heeft. 
Als je de gegevens van een gezin 
met een modaal inkomen en drie 
kinderen invoert, waarvan de 
ene ouder fulltime en de ander 

parttime werkt, zie je dat de 
minimale adviesbuffer 5500 euro 
bedraagt, maar dat een verge-
lijkbaar huishouden gemiddeld 
23.000 euro achter de hand heeft.

Tot slot is het goed om je schul-
den af te lossen. Misschien kun je 
ze op dit moment goed betalen, 
maar dat kan in de toekomst 
anders zijn. Als je kunt aflossen, 
is het ongezond om schulden in 
stand te houden.

In het bedrijfsleven gelden de 
termen: kasstroom, liquiditeit en 
solvabiliteit. In een huishouden 
is dit feitelijk niet anders. Inzicht 
in je inkomsten en je uitgaven 
maakt je huishoudelijke kas-
stroom zichtbaar, een buffer is 
belangrijk voor je liquiditeit en 
het af lossen van je schulden is 
goed voor je solvabiliteit.

André van Luijk is financieel planner en 
erkend hypotheekadviseur. Reageren? 
financieel@refdag.nl

Zorg voor inzicht 
in inkomsten en 
uitgaven, leg een 
buffer aan en los 
schulden af


