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Honingbij op helleborus. FOTO JEANETTE ESSINK

E cht lente vind ik het
niet, maar als ik de
kranten mag geloven, is
het extreem warm voor
de tijd van het jaar. Met

13 graden is het een graad of tien
warmer dan gemiddeld. Soms
denk ik wel eens: zou het klimaat
veranderen?
Boven 8 graden kunnen honing-
bijen gaan vliegen. Honingbijen
overwinteren doorgaans in hun
korf, waar ze met hun zoemende
gefladder hun lijfjes en leefruimte
warm houden.
Paul Norp uit De Steeg meldde
een bij op de helleborus. Hellebori
bloeien ’s winters, ze worden ook
kerstroos genoemd of nieskruid.
Handig voor wakkere bijen, zulke
winterbloeiers. De bij van Norp
was heel donker, zei hij. Het was
waarschijnlijk een zwarte bij.
De zwarte bij, ook heidebij ge-
noemd, is een ondersoort van de
honingbij. Zwarte bijen zouden
agressiever zijn dan gewone ho-
ningbijen en vaker in zwermen

rondvliegen. Nou, deze zwarte bij
was alleen. Behalve op hellebori
vliegen zwarte bijen vaak naar
kleverige boomknoppen, waar ze
dat kleefspul weghalen. Ook ver-
zamelen ze hars uit boomwonden.
De kleverige substanties smeren
ze op de wanden van hun nest of
korf. Ook plamuren ze er kieren
mee dicht. Propolis heet het bijen-
goedje. Het werkt isolerend en
bacteriedodend. Zwarte bijen lij-
ken iets beter bestand tegen win-
terse omstandigheden dan gewo-
ne honingbijen. Vandaar dat ze
meer geneigd zijn ’s winters rond
te vliegen.
Eind januari is trouwens de tijd
voor reinigingsvluchten van bijen.
Ze moeten na hun overwintering
eens poepen en vliegen een eindje
om hun darmen te legen. Dat
doen ze bij aanvang van het nieu-
we seizoen, als ze in de korf be-
ginnen met het uitbroeden van
nieuwe bijtjes. Ze stoken de tem-
peratuur dan op tot 35 graden.
KOOS DIJKSTERHUIS
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Winterbij

Peiling: crisisdwingt
totenergiebesparing
De economische crisis dwingt steeds
meer Nederlanders tot besparing op
energie. Driekwart van de consu-
menten die zeggen dat ze veel last
hebben van de crisis, is daadwerke-
lijk bezig het eigen verbruik omlaag
te brengen, blijkt uit de laatste me-
ting van de Energie Monitor van Ene-
co.
Vier keer per jaar, sinds december

2012, laat energiebedrijf Eneco dui-
zend Nederlanders ondervragen over
energie-onderwerpen. Veertig pro-
cent van de personen die last zeggen
te hebben van de crisis, maakt zich
zorgen over de energierekening.
Acht op de tien Nederlanders letten
bij aanschaf van nieuwe apparaten
op het energieverbruik en zetten de
verwarming wat lager.
Bijna de helft van de ondervraag-

den weet precies hoeveel euro er
maandelijks opgaat aan gas en elek-
triciteit. Ruim een derde van de Ne-
derlanders verwacht geld terug te
krijgen van het energiebedrijf.
De ondervraagden vinden dat er

meer dwang moet worden uitgeoe-
fend op de markt voor zonne-ener-
gie. Meer dan de helft van de consu-

menten vindt dat architecten zich
verplicht moeten bijscholen om wo-
ningen en andere gebouwen te ont-
werpen met zonnepanelen. Ook vin-
den zij dat bij nieuwbouw van wo-
ningen en andere gebouwen zonne-
panelen verplicht moeten worden
geplaatst. Vier op de tien Nederlan-
ders vindt ook dat woningcorpora-
ties zonnepanelen verplicht moeten
installeren op woningen.
Een derde van de ondervraagden

denkt dat het verstandiger is om nog
te wachten met de aanschaf van zon-
nepanelen, omdat ze beter en goed-
koper zullen worden. De grootste
drempel (bij 23 procent) voor de aan-
schaf van zonnepanelen zijn de kos-
ten, maar 22 procent kán geen zon-
nepanelen aanschaffen wegens ge-
brek aan eenmogelijkheid om de pa-
nelen te plaatsen. Een derde vindt bij
verhuizing een woning waarop zon-
nepanelen liggen, aantrekkelijker.
Uit de monitor blijkt dat dertig pro-

cent van de Nederlanders interesse
heeft in het investeren in een wind-
molen, zelfs als die in de buurt staat
van een eigen woning.
REDACTIE GROEN

K omend jaar heeft Tony’s Choco-
lonely de primeur. De fabrikant
van slaafvrije chocolade maakt
dan voor zijn pure chocolade-
repen de echte prijs bekend. In
die echte prijs zijn behalve de
productiekosten ook externe

sociale en ecologische kosten opgenomen, zo-
als het waterverbruik, de CO2-uitstoot, moge-
lijke vervuiling en ontbossing, de gevolgen
voor de biodiversiteit en de kosten van een
leefbaar loon en goede arbeidsomstandighe-
den.
Die echte prijs wordt berekend door True

Price, een sociale onderneming waarvan eco-
nometrist Adrian de Groot Ruiz medeoprichter
en directeur is. De stichting werkt aan een ve-
rifieerbare methode waarmee bedrijven hun
verborgen kosten zichtbaar kunnen maken.
Dit moet het voor bewuste consumenten ver-
gemakkelijken om eerlijke en groene keuzes
te maken. Behalve bij Tony’s Chocolonely heeft
True Price ook projecten lopen bij grote bedrij-
ven als de Rabobank, AkzoNobel en het Initia-
tief Duurzame Handel.

De echte prijs, zitten we daar in tijden van
crisis op te wachten?
“Wij pleiten niet zozeer voor hogere kosten,
maar voor zichtbaarheid van verborgen kos-
ten. Hoe beïnvloedt het produceren van jouw
product of dienst de maatschappij en de na-
tuur? We zijn niet de eersten die daarover na-
denken. Onder economen staan die kosten be-
kend als externaliteiten. Wat die externalitei-
ten precies zijn, wordt nooit goed uitgezocht.
Wij willen dat abstracte begrip concreet ma-
ken en, belangrijker, wij willen bedrijven sti-
muleren om die echte kosten omlaag te bren-
gen. Daar hebben ze zelf ook profijt van. Denk
bijvoorbeeld alleen al aan hun imago.”

Gaat de consument voor die echte kosten
opdraaien?
“Nee, de echte prijs hoeft niet meteen afgere-
kend te worden. Het is uitsluitend een metho-
de waarmee we inzicht verschaffen in de im-
pact van het product. Merken kunnen die ech-
te prijs bijvoorbeeld op de verpakking weerge-
ven met een stoplichtlogo, rood betekent hoge
externe kosten, en bij groen vallen die mee.
Consumenten zouden via een app kunnen kij-
ken om welke echte kosten het precies gaat.
Over een paar jaar heeft iedereen een Google
Glass en kun je al winkelend de echte prijs van

de spullen in het schap zien met de achter-
grondinformatie daarbij.”

Kunt u nog wel ontspannen winkelen?
“Als je eenmaal door deze bril kijkt, wordt
boodschappen doen wel anders. Hoeveel land
was daarvoor nodig, is er kinderarbeid aan te
pas gekomen? Dat soort vragen gaan door mij
heen. Ik ben hierdoor gestopt met het eten van
vlees. De externe kosten daarvan zijn te hoog
in vergelijking met plantaardige alternatieven.
Overigens hoeven de externe kosten niet altijd
enorm hoog te zijn en vaak kan het terugbren-
gen ervan eenvoudig zijn.”

Hoe?
“Aan koffie uit Brazilië zitten niet zo veel ex-
terne kosten omdat de bonen daar aan de lucht
worden gedroogd, in tegenstelling tot andere
landen waar de koffie wordt gefermenteerd,
een proces waar veel water voor nodig is. En
bij de cacaopluk in West-Afrika worden veel
kinderen ingezet, omdat die makkelijker bij de
bonen in de boom komen. Door gereedschap
te maken waarmee volwassenen makkelijker
de bonen kunnen plukken, kun je die kosten
van kinderarbeid voorkomen. Bij andere secto-
ren, zoals het transport, zijn de externe kosten
zo hoog, dat je naar alternatieven zult moeten
zoeken, zoals elektrische auto’s of autodelen.”

Zijn er ook externe opbrengsten?
“Jazeker. Een bosbouwbedrijf haalt bijvoor-
beeld CO2 uit de lucht en zorgt voor meer bio-
diversiteit. Je hebt ook bedrijven die hun per-
soneel bovengemiddeld goed behandelen.”

Zijn die verborgen kosten wel zo verborgen?
Veel bedrijven publiceren toch al een
duurzaamheids- en een sociaal jaarverslag.

‘Veel bedrijvenkunnen
hunbeweringenover
duurzaamheidniet
metharde cijfers
onderbouwen’

Wat is de echte prijs van een product? True Price
rekent uit hoeveel sociale en ecologische kosten
de producent over het hoofd ziet.
INTERVIEW MarianneWilschut

Zonder
cijfers geen
vertrouwen
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En als consument kun je kiezen uit talloze
keurmerken zoals fairtrade en Eko die
beloven dat ze minder impact hebben.
“In veel van die verslagen vertellen bedrijven
wat ze doen en wat hun impact is, maar ze
kunnen dat niet met harde cijfers onderbou-
wen. Door beperkte informatie te geven, laat
je ruimte voor wantrouwen. En keurmerken
zeggen iets over een deel van de externe kos-
ten, maar niet over alle.”

Hoe komen jullie wel aan die harde cijfers?
“We kijken eerst naar de mogelijke hete hang-
ijzers; hoeveel liter water verbruikt het bedrijf;
hoe groot is de CO2-uitstoot; is er sprake van
kinderarbeid; gebeuren er veel ongelukken op
de werkvloer? Die data kun je deels verifiëren
met publieke bronnen en met informatie van
het bedrijf zelf. Voor het andere deel gebruiken
we externe, lokale bronnen, denk aan milieu-
en mensenrechtenorganisaties. De nieuwe
technologie maakt ook veel mogelijk. Dankzij
satellieten kun je informatie over het landge-

bruik vinden. En misstanden in bijvoorbeeld
Chinese fabrieken zijn dankzij de sociale me-
dia veel moeilijker geheim te houden.”

Eenmegaklus lijkt me, helemaal waterdicht
is dat vast niet.
“Dat gevaar bestaat, maar wij meten zo veel
mogelijk, dus we weten ook waar de risico’s
kunnen zitten. We kunnen het bedrijf advise-
ren om beter naar die risicoplekken te kijken.
Zo kan een bedrijf ook besluiten om de echte
kosten pas naar buiten te brengen als ze die
hebben weten terug te dringen.”

Even iets anders, waarom is een talentvolle,
jonge econometrist zoals u nog niet door
een $nanciële instelling weggekaapt?
“Na mijn afstuderen ben ik weleens voor een
baan benaderd door een private equity bedrijf,
maar de wetenschap trokmemeer dan het gro-
te geld. Ik wil gewoon graag weten hoe de eco-
nomie werkt. Toen ik zestien was, heb ik met
twee vrienden een nieuw type golfslaggenera-

tor voor getijdenenergie ontworpen en ge-
bouwd. Hoewel het plan goed werd ontvangen,
kregen wij het niet van de grond. Daaruit heb
ik geleerd dat duurzaamheid niet alleen een
technische uitdaging is, maar vooral een eco-
nomische. Dat fascineert me en daarom ben ik
ook econometrie gaan studeren en later gepro-
moveerd in de gedragseconomie.”

Dan kunt u vast wel verklaren waarom nog
maar weinig mensen eerlijke producten
kopen.
“De meeste consumenten willen best een pro-
duct aanschaffen dat eerlijk en milieuvriende-
lijk geproduceerd is en daar iets meer voor be-
talen. Dat doen ze pas als ze het idee hebben
dat anderen dat ook doen. Ze moeten ook het
vertrouwen hebben dat de bedrijven die zeg-
gen dat ze duurzaam zijn, ook waarmaken wat
ze beweren. Niemand wil gekke Henkie zijn.”

De bankencrisis heeft ons vertrouwen in de
betrouwbaarheid van bedrijven nou niet

echt een oppepper gegeven.
“Inderdaad, en daar ligt een cruciale rol voor
True Price. Door alle informatie boven tafel te
halen en helder te communiceren, kunnen wij
helpen het vertrouwen te herstellen.”

Maar het zijn natuurlijk alleen de koplopers
die zich voor zoiets aanmelden.
“Dat klopt, maar dat kan andere ondernemers
weer over de streep trekken. En als bedrijven
ervoor kiezen om niets naar buiten te brengen
over hun externe kosten, dan weet je ook wel
hoe laat het is.”

Wat is eigenlijk de echte prijs van Adrian de
Groot Ruiz?
“Die heb ik nog niet berekend. Maar ik denk
dat mijn vele vliegreizen hoog zullen scoren.
Net als mijn computergebruik.”

Hoe gaat u die kosten omlaag brengen?
“Door zoveel mogelijk te kijken of die reizen
echt nodig zijn.”

Gedragseconoom Adrian de Groot Ruiz: ‘Duurzaamheid is niet alleen een technische maar ook een economische uitdaging’. FOTO INGE VAN MILL
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AdriandeGrootRuiz,
nummer33 inde lijst

Aan zijn Mexicaanse moeder en
Friese vader dankt Adrian de
Groot Ruiz zijn dubbele achter-
naam. Hij is in 1983 geboren in
Mexico en kwam op zijn vijfde naar
Nederland. Na het gymnasium stu-
deerde hij econometrie. Vervol-
gens promoveerde hij bij de Uni-
versiteit van Amsterdam op het
onderwerp gedragseconomie. In
2008 werd hij gevraagd om lid te
worden van deWorldconnectors,
een denktank voor vrede en duur-
zaamheid die is opgericht door
Ruud Lubbers. Met Worldconnec-
tor-leden Michel Scholte, Lynn Ze-
beda, André Venema en Herman
Mulder kwam hij op het idee voor
True Price. Hij werkte hiervoor als
assistent hoogleraar Finance aan
de Radboud Universiteit Nijmegen
en is momenteel lid van de Global
Shapers Community, een initiatief
van het World Economic Forum. In
2013 kwam Adrian de Groot Ruiz
nieuw binnen in de Duurzame 100
van Trouw, op plaats 33.
www.trueprice.org

‘De meeste consumenten kopen pas een eerlijk product
als ze het idee hebben dat anderen dat ook doen’


