
 

Het jaar 2014 van GreenSeat 
 
Dit verslag biedt een overzicht van de cijfers en resultaten van GreenSeat in 2014. 

 

Aantal reizigers die de CO2 van hun reis compenseerden 

92.348 reizigers 

Hoeveel CO2-uitstoot werd er in 2014 gecompenseerd? 

136.396 ton CO2 

Is dat veel CO2? 

met 136.396 ton CO2 kun je 13.394 keer met de auto de aarde rondrijden en meer dan 

6.8 miljoen bomen een jaar lang laten groeien 

 
 

Ondersteuning van projecten: 
In 2014 hebben wij met jouw hulp twee mooie duurzame energieprojecten gesteund: het biogasproject in 
Cambodja en een windenergie project in India. Deze projecten zorgen niet alleen voor een vermindering 
van de CO2-uitstoot, ook zorgen ze voor een verbetering van de leefomstandigheden voor lokale families. 
Goed voor mens en klimaat dus! 

 
De garantie van GreenSeat: 
Om echt te kunnen spreken van het compenseren van de CO2-uitstoot is het belangrijk dat er bij het project 
gemeten wordt hoeveel CO2 uitstoot er wordt voorkomen. Zonder die meting steun je weliswaar een mooi 
project, maar je weet dan niet zeker of de CO2 van jouw reis inderdaad is gecompenseerd. Daarom worden 
alle projecten van GreenSeat gecontroleerd door onafhankelijke, erkende bureaus middels de strengste 
internationale standaarden VCS en Gold Standard. Als organisatie worden wij ook scherp onder de loep 
genomen door PwC en ICROA. Zo weet je zeker dat de CO2-uitstoot goed en volledig gecompenseerd 
wordt! 

 
De projecten: 

Biogas in Cambodja 
 
Meer dan de helft van de bevolking van Cambodja heeft geen 
toegang tot gas en elektriciteit. Vooral op het platteland is er een 
tekort aan energie. Biovergisters voorzien huishoudens van schone 
brandstof om te koken en gas voor verlichting. Deze voorkomt rook 
uit de keuken, gezondheidsproblemen worden verminderd en het 
produceert een vruchtbaar, organisch overblijfsel, ‘slurry’, dat 
gebruikt wordt als mest in de landbouw. 
Bekijk het in dit filmpje. 
 

 

Hoeveel hout is vervangen door biogas dankzij GreenSeat CO2-compensatie in 2014? 

6,67 miljoen kg hout waarmee 690 hectare bos bespaard is gebleven.  

https://www.youtube.com/watch?v=trMnMVzUuIw


 

Hoeveel geld is bespaard dankzij GreenSeat CO2-compensatie in 2014? 

 
GreenSeat CO2-compensatie heeft in totaal $ 582.717 voor huishoudens in Cambodja  
bespaard.  

 

Windenergie in India 
 

Dagelijks ademen miljoenen inwoners van India zwaar vervuilde 
lucht in. Een belangrijke oorzaak van de luchtvervuiling is de 
energieopwekking via kolencentrales en de verbranding van hout om 
te koken. Dankzij onze windenergieprojecten in India, worden de 
lokale huishoudens in vaak afgelegen gebieden voorzien van 
stabiele en schone energie. Ook wordt werkgelegenheid gecreëerd 
en wordt de CO2-uitstoot door vervuilende kolencentrales en 
verbranding van hout gereduceerd. 

 
 

 

Hoeveel kWh aan windenergie werd dankzij GreenSeat CO2-compensatie in 2014 opgewekt? 

117.717 kWh aan windenergie, dit betekent dat 227.253 Indiaanse huishoudens - in de 

regio’s waar de windparken staan – zijn voorzien van duurzame elektriciteit.  

 


