
 

Het jaar 2012 van GreenSeat 
 
Dit verslag biedt een overzicht van de cijfers en mijlpalen van GreenSeat in 2012. 

 

Aantal reizigers die gekozen hebben om de CO2 van hun reis te compenseren 

129.560  reizigers 

Hoeveel CO2-uitstoot werd er in 2012 gecompenseerd? 

160.258 ton CO2 

Is dat veel CO2? 

met 160.258 ton CO2 kun je 93.173 Boeings 747 vullen, 

dit is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 14.412 keer met de auto de aarde rondrijden 

Waar was GreenSeat klimaatcompensatie te boeken? 

Bij 45 reisorganisaties, dit waren er 10 meer dan vorig jaar 

 
 
Hoe besteedt GreenSeat jouw euro? 
GreenSeat compenseert voor haar reizigers CO2-
uitstoot door het opzetten van duurzame 
energieprojecten in ontwikkelingslanden. 
Daarnaast werkt GreenSeat aan het vergroten van 
het bewustzijn rondom groener reizen. Van elke 
euro die GreenSeat in 2012 uitgaf ging in totaal 
75ct direct naar de doelstelling van GreenSeat, 
groener reizen mogelijk maken! GreenSeat 
besteedde 12ct aan de werving van nieuwe 
reisorganisaties en reclame, de resterende 13ct 
ging naar beheer en administratie. 

 
Wat heeft GreenSeat mogelijk gemaakt dankzij jouw steun? 
In 2012 hebben wij met jouw hulp twee duurzame energieprojecten gesteund: een 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! 
 
Hoe garanderen jullie dat de CO2-uitstoot echt gecompenseerd wordt? 
Om echt te kunnen spreken van het compenseren van de CO2-uitstoot is het belangrijk dat er bij het project 
gemeten wordt hoeveel CO2 er wordt voorkomen. Zonder die meting steun je eigenlijk alleen maar een mooi 
project, je weet echter 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! 
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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. Door te investeren in windenergieprojecten in 

zuidelijk India zorgt GreenSeat voor opwekking van schone energie 

en zo gaat er minder CO2 de lucht in.  

 

Dankzij deze projecten hebben lokale huishoudens toegang tot 

schone energie, wordt werkgelegenheid gecreëerd en wordt de 

CO2-uitstoot door vervuilende kolencentrales en verbranding van 

hout gereduceerd. 

 

Windenergie project India in cijfers 

Hoeveel kWh aan windenergie werd dankzij GreenSeat CO2-compensatie in 2012 opgewekt? 

62 miljoen kWh aan windenergie wat vergelijkbaar is met het energieverbruik van 17.710 

Nederlandse huishoudens per jaar 

 

Biogas in Cambodja 
Meer dan de helft van de bevolking van Cambodja heeft geen 

toegang tot gas en elektriciteit. Door de plaatsing van speciale 

biovergisters (kleinschalige biogasinstallaties) maken nu meer dan 

negentienduizend boerenfamilies gebruik van biogas afkomstig 

van de uitwerpselen van hun eigen koeien en varkens. Voorheen 

bereidden gezinnen hun maaltijden boven een open vuur. Koken 

met hout is duur, ongezond, gevaarlijk, tijdrovend en slecht voor 

het milieu.  

 

Het gebruik van biogas heeft veel voordelen voor de 

Cambodjaanse families. Het is gezonder, goedkoper, makkelijker 

en beter voor het klimaat! Bovendien zorgt de biogasinstallatie 

voor natuurlijke mest dat gebruikt kan worden op het land.  

Biogas project Cambodja in cijfers 

Hoeveel biovergisters zijn er in 2012 geplaatst? 

4.201 biovergisters 

Hoeveel fossiele brandstof wordt jaarlijks per huishouden bespaard dankzij een biovergister? 

2000 kg hout per jaar en 50 liter kerosine 

Hoeveel geld bespaart een huishouden jaarlijks op brandstof, kunstmest en verzamelen van hout 
dankzij een biovergister? 

$ 225,- per huishouden per jaar 

 



 

Het jaar 2012 van GreenSeat in belangrijke momenten 
 
In 2012 is de succesvolle lijn van 2011 voortgezet. Een nieuwe consumentencampagne, nieuwe 
reisorganisaties, een kennisproject en een bezoek aan het ANVR congres hebben opnieuw gezorgd voor een 
groei van het aantal groene reizigers. In middels reizen er per jaar 129.000 reizigers groen via GreenSeat. Op 
naar de 1.000.000 groene reizigers! 
 
Consumentencampagnes met Floortje Dessing en Boek Groen, Win Groen!  
Met vijf partners is de consumentencampagne ‘Boek Groen, Win Groen’ ingezet. Deze campagne is een groot 
succes geweest. Wie een GreenSeat boekte bij een van de deelnemende reispartners, maakte kans op mooie, 
verantwoorde reizen naar het fiets- en vogelparadijs Mazurië, de romantische wereldstad Parijs of het 
indrukwekkende IJsland. Ambassadeur Ferry Corsten heeft de campagne in de Groene Telegraaf bij een groot 
publiek onder de aandacht gebracht. Bij de reispartners is tijdens de campagne een significante verhoging in de 
conversie te zien en de campagne zelf heeft ongeveer tussen de 1 en 1,5 miljoen mensen bereikt! 
 
In 2012 heeft GreenSeat Floortje Dessing, een van Nederlandse bekendste reizigers, als supporter mogen 
verwelkomen.  Floortje is met een ‘groen’ hart opgegroeid en kiest altijd voor bewuste producten en diensten. 
Zij wil dan ook niets liever dan al haar reizen weer in balans brengen en bijdragen aan de bewustwording onder 
mensen over de opties voor groener reizen.  
 
Kennisontwikkeling 
Samen met een aantal partners draagt GreenSeat bij aan het onderzoek dat de NHTV uitvoert naar labelling. 
Het idee is om pakketreizen te kunnen labelen van A t/m F. Dit is vergelijkbaar met labels voor elektronische 
apparatuur; A zeer groen en F het minst groen. Op dit moment wordt uitgewerkt hoe er gelabeld moet 
worden, wat telt er hoe zwaar mee. Labelling gaat reizigers helpen om gemakkelijker voor een groenere reis te 
kiezen en CO2-uitstoot te voorkomen. 
 
Focus op reisorganisaties met ROB en het ANVR congres 
In 2012 heeft GreenSeat haar speren opnieuw op de Nederlandse reisorganisaties gericht. Op de GreenSeat 
website is een speciale reisorganisatie landingspage opgezet. Daar vinden de reisorganisaties informatie over 
GreenSeat. In 2012 is ROB ontwikkeld, het Online Boekingssysteem voor reisorganisaties. Met dit systeem 
wordt de implementatie van het aanbieden van GreenSeat voor de reisorganisaties zeer eenvoudig en het is 
gratis. Een kwestie van installeren en aanbieden maar!  
 
In november was GreenSeat aanwezig bij het ANVR congres. Bij dit congres zijn de directieleden van zo goed 
als alle reisorganisaties te vinden en GreenSeat heeft zich uitstekend op de kaart weten te zetten. De laatste 
dag heeft elke deelnemer een groene bril op gekregen en is het CO2-dimensionale filmpje getoond. Uiteindelijk 
is GreenSeat met een aantal nieuwe partners thuisgekomen en zijn er vele nieuwe contacten gelegd. 
 

129.560 reizigers per jaar 
GreenSeat heeft de ambitie om in 2015 1.000.000 reizigers groen te laten reizen. Dit betekent dat GreenSeat 
de komende jaren een exponentiele groei moeten laten zien. In 2012 is de stijgende lijn doorgezet en komt 
GreenSeat op een totaal van 129.560 groene reizigers uit. Een mooie stijging die moet dienen als springplank 
voor nog meer groene reizigers in 2013!  

http://greenseat.nl/reisorganisaties/
http://youtu.be/2g-dv8D-kkQ

