
 

Het jaar 2016 van GreenSeat 
 
Dit verslag biedt een overzicht van de cijfers en resultaten van GreenSeat in 2016. 

 

Aantal reizigers op een groene stoel via GreenSeat 

136.098 reizigers 

Aantal ton CO2-compensatie via GreenSeat 

210.348 ton CO2 

Wat betekent het aantal ton CO2? 

met 210.348 ton CO2 kun je 19.156 keer met de auto rond de aarde rijden of 110.709 

keer retour vliegen van Amsterdam naar New York (Zone 2) of er kunnen meer dan 10,5 

miljoen bomen één jaar lang groeien. 

 

Ondersteuning van projecten: 
In 2016 hebben wij met jouw hulp drie projecten gesteund: biogas in Cambodja, efficiënte houtskoolovens 
in Oeganda en windenergie 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! 

 
Garantie van GreenSeat: 
Het is belangrijk dat gemeten wordt hoeveel CO2-uitstoot er wordt voorkomen per project. 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 ICROA. Zo weet je zeker dat de CO2-uitstoot goed en 
volledig gecompenseerd wordt! 
 

Certificering van GreenSeat: 
Via GreenSeat krijg je de garantie dat jouw CO2-compensatie daadwerkelijk zorgt voor een afname van 
CO2 in de atmosfeer.  
 

 

Omdat GreenSeat staat voor de kwaliteit van haar projecten gaan 
we verder dan andere Nederlandse organisaties. Zo zijn wij 
aangesloten bij ICROA, dit betekent dat GreenSeat transparant 
werkt en alleen compensatieprojecten aanbiedt met de strengste 
standaarden. 
 

 

Het windenergie project in India is volgens de VCS (Voluntary 
Carbon Standard) gecertificeerd. VCS streeft ernaar om CO2-
uitstoot te verminderen, levens te verbeteren en natuurlijke 
hulpbronnen te beschermen.  

 

De projecten biogas in Cambodja en effectieve houtskoolovens in 
Oeganda zijn met Gold Standard gecertificeerd. De Gold Standard 
is de strengste standaard voor CO2-compensatieprojecten. Gold 
Standard is een initiatief van onder andere het Wereld Natuurfonds.   
 

http://www.v-c-s.org/
https://www.goldstandard.org/


 

 

De GreenSeat 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 video >> 
 

Houtskoolovens in Oeganda 
 

In Oeganda kookt meer dan 90% van de huishoudens op open vuur. 
Dit zorgt voor ernstige ontbossing, kost met name vrouwen en 
kinderen veel tijd (gemiddeld 7 uur per dag) en geld (gemiddeld 15% 
van het inkomen). Bovendien gaat het ten koste van de gezondheid: 
doodsoorzaak nummer 4 wereldwijd. Om de ernstige gevolgen voor 
het klimaat, de armoede en de gezondheid tegen te gaan, investeert 
het project in de lokale productie en verkoop van de efficiënte 
houtskoolovens.  
Bekijk video >> 

Windenergie in India 
 

Dagelijks ademen miljoenen inwoners van India vervuilde lucht in. 
Een belangrijke oorzaak is de energieopwekking via kolencentrales 
en de verbranding van hout. Dankzij onze windenergieprojecten in 
India, worden de lokale huishoudens in afgelegen gebieden voorzien 
van stabiele en schone windenergie. Ook wordt werkgelegenheid 
gecreëerd, kennis opgebouwd en CO2-uitstoot bespaard door 
fossiele energie te vervangen.  
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=trMnMVzUuIw
https://www.youtube.com/watch?v=BpNBpX2gP7Q&feature=youtu.be


 

Berekening GreenSeat CO2-compensatie 

GreenSeat hanteert twee berekeningsmethoden: op basis van zones en een berekening per afstand. 

Zonemodel 
Het zonemodel is gebaseerd op de gemiddelde CO2-uitstoot van een retourreis naar een bestemming  

binnen een zone. Voor vliegafstanden is de wereld onder verdeeld in 4 zones berekend vanaf Amsterdam, 

maar ook voor autovakanties is een zonemodel beschikbaar binnen Europa. 

 

Sommige reizigers en reisorganisaties geven de voorkeur aan een precieze berekening per afstand. De 

calculator berekent de afstand tussen luchthavens en ook kun je de vluchtklasse aangeven. Voor 

gegevens, zoals bezettingsgraden en het vrachtgewicht van een vliegtuig, worden gemiddelden gebruikt. 

Ook  reizen met een bus, trein of auto worden precies per kilometer berekend of per liter brandstofverbruik. 

Emissiefactoren 
Als uitgangspunt voor de berekening gebruiken we de lijst nationale emissiefactoren. Deze lijst is 

ondersteund door het ministerie van Infrastructuur & Milieu met als doel om CO2-voetafdruk berekeningen 

beter vergelijkbaar te maken. Een doel dat GreenSeat natuurlijk van harte ondersteunt! 

Climate Neutral Group 
GreenSeat is een onderdeel van Climate Neutral Group, een social venture dat zoveel mogelijk 

organisaties ondersteunt met klimaatneutraal ondernemen. Climate Neutral Group hanteert strenge 

kwaliteitscriteria bij de keuze voor compensatieprojecten. 

 

 

https://co2emissiefactoren.nl/
https://www.climateneutralgroup.com/wp-content/uploads/2017/12/171213-CNG-Factsheet-Kwaliteitscriteria-NL-addv2.pdf
https://www.climateneutralgroup.com/wp-content/uploads/2017/12/171213-CNG-Factsheet-Kwaliteitscriteria-NL-addv2.pdf
https://www.climateneutralgroup.com/

