
 

Het jaar 2013 van GreenSeat 
 
Dit verslag biedt een overzicht van de cijfers en mijlpalen van GreenSeat in 2013. 

 

Aantal reizigers die de CO2 van hun reis compenseerden 

102.127  reizigers 

Hoeveel CO2-uitstoot werd er in 2013 gecompenseerd? 

123.776 ton CO2 

Is dat veel CO2? 

met 123.776 ton CO2 kun je 71.790 Boeings 747 vullen, 

dit is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 11.131 keer met de auto de aarde rondrijden 

Waar was GreenSeat CO2-compensatie te boeken? 

Bij 45 reisorganisaties! 

 
Hoe besteedt GreenSeat jouw euro? 
GreenSeat compenseert voor haar reizigers 
CO2-uitstoot door duurzame 
energieprojecten in ontwikkelingslanden. 
Daarnaast werkt GreenSeat aan het 
vergroten van het bewustzijn rondom 
groener reizen. Van elke euro die GreenSeat 
in 2013 uitgaf ging 76,5 cent direct naar de 
doelstelling van GreenSeat: het mogelijk 
maken van groener reizen! GreenSeat 
besteedde 12 cent aan de werving van 
nieuwe reisorganisaties en reclame, de 
resterende 11,5 cent ging naar beheer en 
administratie. 

 
Wat heeft GreenSeat mogelijk gemaakt dankzij jouw steun? 
In 2013 hebben wij met jouw hulp weer twee mooie 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 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! 

 

doelstellingen werving kosten beheer 

Beheer &  
administratie 

11,5 ct 
Werving 

12 ct 

Doelstelling 
76,5 ct 



 

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 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. 

 

Biogas in Cambodja 
Meer dan de helft van de bevolking van Cambodja heeft geen 
toegang tot gas en elektriciteit. De plaatsing van kleinschalige 
biogasinstallaties door dit project, maakt het mogelijk dat 19.000 
families in Cambodja nu biogas gebruiken. Gas dat van hun eigen 
koeien en varkens afkomt. 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!  

 

Biogas bespaart brandstofkosten 

en vermindert de werklast van het verzamelen van brandhout. Bovendien is 

biogas een vervanging voor het gebruik van het steeds schaarser wordende 

brandhout en vermindert het ontbossing. Ook kan het gas worden gebruikt 

voor verlichting. Veel families hebben nu helemaal geen licht in de avond of 

hebben lampen op kerosine. Bovendien zorgt de biogasinstallatie voor 

natuurlijke mest dat gebruikt kan worden op het land.  

 

Het resultaat: door het gebruik van biogas wordt de uitstoot van 

broeikasgassen aanzienlijk verminderd.  
 

  



 

Het jaar 2013 van GreenSeat in belangrijke momenten 
Het was een jaar vol GreenSeat activiteiten! Van Costa Rica tot ambitieuze plannen. Hieronder vind je de 
belangrijkste momenten.  
 

Reist Nederland groen! 
Op uitnodiging van GreenSeat waren op 5 september 2013 verschillende directieleden uit de reisbranche 
bijeen om te praten over groener reizen. Hoe zorgen we ervoor dat Nederland in de toekomst groen reist? 
Directieleden van onder anderen TUI, ANVR, Sunny Cars, Reisspecialisten Groep en Sundio Groep gingen in 
discussie en gaven hun visie. In 2014 wordt gewerkt aan een ANVR breed initiatief om de reisbranche 
structureel te verduurzamen. Wij hopen dat het lukt…want groene vakanties zijn nou eenmaal leuker! 
 
Hoe werkt GreenSeat CO2-compensatie? 
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden, dus heeft 
GreenSeat begin 2013 een nieuw filmpje laten maken 
om goed uit te leggen hoe CO2-compensatie werkt. 
Klik hier om het filmpje te zien. 
 
Compenseren aantrekkelijker  
GreenSeat is in 2013 overgestapt van klimaatneutraal 
naar CO2-neutraal reizen. Uitgebreid onderzoek heeft 
laten zien dat er bij de consument een groot draagvlak 
is voor deze nieuwe aanpak. Reizigers compenseren in 
2013 daarom niet meer alle broeikasgassen die impact 
hebben op het klimaat, maar alleen de CO2-uitstoot. 
Daardoor werd de gevraagde bijdrage toegankelijker en was de verwachting dat steeds meer mensen hun CO2 
gingen compenseren. In de cijfers van 2013 is deze groei bij verschillende reisorganisaties waarneembaar. Door 
externe omstandigheden, zoals de faillissementen van OAD en Terra Travel en de reisrecessie, was er 
uiteindelijk geen groei in het totale aantal reizigers.  
 

Groener reizen quiz 
In het begin van 2013 lanceerde GreenSeat de groener reizen quiz op haar 
Facebook pagina. Iedere reiziger kon met deze quiz zijn of haar groene kennis 
testen en kans maken op een fantastische groene reis naar Costa Rica! De quiz 
bestond uit 5 meerkeuze vragen over groener reizen. Hoe groter iemands groene 
kennis, hoe groter de kans op die reis naar Costa Rica! Meer dan 3500 mensen 
hebben uiteindelijk de quiz gespeeld. De gelukkige winnares Lieneke Gerzon is in 
middels met haar gezin in Costa Rica geweest. Haar verslag lees je hier.  
 

GreenSeat & TUI combineren CO2-compensatie en onderzoek naar biobrandstoffen 
ROBINSON, onderdeel van TUI Nederland, heeft samen met 
GreenSeat een primeur te pakken. De touroperator is de 
eerste die, naast een bijdrage voor CO2-compensatie van de 
reis, ook een bijdrage voor het onderzoek naar duurzame 
biokerosine rekent. De bijdrage voor biokerosine wordt door 
AlgaePARC (Wageningen Universiteit) gebruikt om 
kweekreactoren voor algenproductie te bouwen in de 
onderzoeksfaciliteit in Wageningen. De klanten van Club 
ROBINSON dragen hiermee bij aan het tegengaan van 
klimaatverandering. 

http://www.youtube.com/watch?v=05SU8aQdvD8#t=27
http://greenseat.nl/2013/10/winnares-quiz-geniet-van-costa-rica/#more-4026

