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Herkent u dit? U heeft
de gloeilampen in uw
huis vervangen door
spaarlampen, en ver-

volgens denkt u: ach, ik kan het
licht nu wel wat langer laten bran-
den. De peertjes zijn immers zó
zuinig. Een ander voorbeeld. U
heeft een nieuwe, zuinigere auto
gekocht, en wat gebeurt vervol-
gens? U gaat vaker en verder rijden.

Menselijk gedrag kan de poten-
tiële energiebesparing van nieuwe
technologieën behoorlijk frustre-
ren. Het kan de beoogde besparing
zelfs helemaal tenietdoen. In vak-
termen heet dit verschijnsel het re-
boundeffect. Het heeft verontrusten-
de implicaties voor het klimaatbe-
leid en de strijd tegen de opwar-
ming van de aarde.

De Verenigde Naties willen de
uitstoot van broeikasgassen om-
laag brengen. Het klimaatpanel
van de VN, het IPCC, verwacht erg
veel van energiebesparing. Er moe-
ten zuinigere auto’s komen, zuini-
gere huizen, computers, tv’s, fa-
brieken. De beoogde vermindering
van de wereldwijde CO2-uitstoot
voor 2030 moet voor eenderde uit
energiebesparing komen.

Brussel ziet energiebesparing
ook als een belangrijke pijler onder
het Europese klimaatbeleid. Voor
Japan geldt het sinds deze week des
te meer. Premier Naoto Kan kon-
digde aan de plannen te schrappen
om kernenergie uit te breiden. Ja-
pan gaat vol inzetten op duurzame
energie en besparing.

„Maar waarschijnlijk zullen alle
plannen een stuk minder opleve-
ren dan gehoopt”, zegt Steven Sor-
rell van de Universiteit van Sussex.
De oorzaak is het reboundeffect.
Sorrell doet er al jaren onderzoek
naar. Het erge is, zegt hij via de tele-
foon, dat er amper aandacht voor is.

Lekker veel rijden in die
nieuwe zuinige auto
Wie spaarlampen gebruikt, is geneigd om het licht langer te laten
branden. Dit ‘rebound effect’ zet een rem op energiebesparing.

Adviesbureaus houden er geen re-
kening mee in hun modelbereke-
ningen naar de potentie van ener-
giebesparing. „En politici hoor je
er ook niet over”, zegt Sorrell.

Hoe groot het reboundeffect is,
daarover lopen de meningen uit-
een, zegt Sorrell. In sommige stu-
dies bedraagt het 5 procent. In an-
dere loopt het op tot wel 30 pro-
cent. Maar dat zijn studies die al-
leen kijken naar de directe effecten.

Er zijn ook indirecte effecten, en
die maken het erger. Weer een voor-
beeld. Stel u heeft uw huis geïso-
leerd. Daarmee bespaart u op uw
energierekening. Wat doet u met
dat geld? Misschien besluit u met
uw gezin een vliegreis te boeken
naar Griekenland of de Seychellen.
Of u gaat artikelen kopen waarvan
de productie erg veel energie kost.
Of die in het gebruik veel energie
slurpen.

„Dan kan het dus zijn dat er door
ons consumptiedrang netto hele-
maal geen sprake meer is van enige
besparing”, zegt Runar Bränn-
lund, hoogleraar aan de Universi-
teit van Umeå en ook een expert op
dit gebied. Hoe groot de indirecte
effecten zijn is onduidelijk, zegt
econoom Brännlund. Ook hier
geldt dat de resultaten uiteenlo-
pen.

Dat pleit voor meer onderzoek.
Voor meer aandacht. Maar die is er
niet, klaagt ook Brännlund. Onbe-
grijpelijk, vindt hij. Want in de eco-
nomische wetenschappen is het ef-
fect al bijna anderhalve eeuw be-
kend. In 1865 poneerde de Britse
econoom William Stanley Jevons

de stelling dat zodra producten
goedkoper worden – elektriciteit,
bakstenen, zeep – de vraag ernaar
stijgt. De auto is een goed voor-
beeld. Hij wordt weliswaar steeds
zuiniger, maar de vraag ernaar we-
reldwijd blijft zo hard groeien dat
netto het energieverbruik blijft
stijgen, net als de uitstoot.

In het Westen begint nu lang-
zaam verzadiging op te treden –
veel gezinnen hebben al een twee-
de auto. De vraag naar benzine en
diesel begint af te vlakken. Maar in
de opkomende economieën, China
voorop, zit de vraag net aan het be-
gin van de S-curve. Hetzelfde geldt
voor vliegtuigen en computers.

Bestrijden van deze trend is ex-
treem lastig, zegt Sorrell. Het zit
diep in ons economisch systeem in-
gebakken. Dat vereist groei, en een
alsmaar toenemende consumptie.

In een vorig jaar gepubliceerd
artikel schetst Sorrell een deprime-
rend beeld. Om de doelstelling
voor 2050 te halen (opwarming van
de aarde beperken tot 2 graden Cel-
sius) moeten rijke landen hun ener-
gieverbruik jaarlijks met 7 procent
terugbrengen. Nederland haalt nu
met moeite 1,5 procent. Een andere
mogelijkheid, zegt hoogleraar
Brännlund, is de energiebelasting
verhogen. En fors ook. Dat dempt
de vraag. Een verdubbeling is ei-
genlijk nodig. Maar dat is politiek
o n v e r k o o p b a a r.

Sorrell noemt nog een andere
optie. Onze levensstijl veranderen.
Matiging. Eerder genoegen nemen
met wat je hebt. Maar zo’n meta-
morfose zal er niet vrijwillig ko-
men, zegt Sorrell. Consumptie zit
diep in ons gedrag. Er bestaat „een
bijna perfecte match” tussen ons
verlangen naar nieuwigheid en be-
drijven die voortdurend nieuwe en
goedkopere dingen op de markt
brengen. Overheden kunnen die
band breken. Maar dat zien Sorrell
en Brännlund niet gebeuren.

‘Alle plannen leveren
een stuk minder op
dan gehoopt’
Steven Sorrell, onderzoeker
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