
COMPENSEER HIER 
JE CO2-UITSTOOT, 
HELP MENSEN DAAR 
AAN EEN COOKSTOVE
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COMPENSEER DE CO2-UITSTOOT VAN JE  
ORGANISATIE, VERBETER HET KLIMAAT EN 
STEUN CLEAN COOKSTOVES
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COOX4CLIMATE 
STAAT VOOR EEN 
KLIMAATNEUTRALE 
BEDRIJFSVOERING 
MET EEN MAAT-
SCHAPPELIJKE 
BIJDRAGE 

Iedere organisatie stoot CO2 uit en heeft daardoor 
impact op het klimaat. Allereerst kan je als organisatie 
deze CO2-uitstoot reduceren. Bijvoorbeeld door een 
zuiniger wagenpark, betere isolatie van gebouwen 
of door duurzame energie te gebruiken. Door de 
resterende uitstoot te compenseren werk je aan een 
klimaatneutrale organisatie. 

COOX4Climate biedt de mogelijkheid om je CO2-uitstoot te 
compenseren met schone kooktoestellen oftewel ‘clean cookstoves’  
in arme landen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar heeft ook 
enorme gezondheidsvoordelen en maatschappelijke impact DAAR, 
waar mensen het echt nodig hebben. 

Wat levert CO2-reductie en compensatie jouw organisatie op? 
• CO2 -en kostenbesparing
• Klimaatneutraliteit door compensatie van de restuitstoot
• Invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
• Inspelen op toenemende vraag naar duurzame producten en diensten 
• Trots en hogere medewerkertevredenheid  
• Goodwill en goede reputatie bij klanten en stakeholders

1 

Inzicht in jouw CO2-uitstoot

Duurzaam en klimaatneutraal 
ondernemen staan sterk in de 
belangstelling. Zeker als dit  
CO2 én kosten bespaart.  
Wij helpen je met het berekenen 
van de CO2-voetafdruk van 
je organisatie. Wordt deze 
veroorzaakt door zakelijke 
mobiliteit, rijden of vliegen 
of is het energieverbruik de 
boosdoener? Goed inzicht  
vormt de basis voor jouw 
duurzame strategie. 

2 

Bespaar kosten:  
reduceer je energieverbruik

Het reduceren van je CO2-uitstoot 
spaart kosten en het klimaat. 
Een win-win dus. Er zijn nogal 
wat mogelijkheden om je CO2-
voetafdruk drastisch te reduceren. 
Wij kunnen je daarin begeleiden. 

3
 Compenseer jouw  
CO2-uitstoot HIER met  
clean cookstoves DAAR

Gezinnen in ontwikkelingslanden 
zijn kwetsbaar. Ze beschikken 
vaak niet over moderne en 
schone vormen van energie. 
Met jouw investering in onze 
selectie van gecertificeerde 
Gold Standard clean cookstove 
projecten wordt op de eerste 
plaats jouw CO2-restuitstoot tot 
nul gereduceerd. Maar minstens 
zo belangrijk is dat je hiermee 
gezinnen in ontwikkelingslanden 
helpt aan schone kooktoestellen, 
met positieve impact op 
gezondheid, ontbossing en 
sociale ontwikkeling. 



76

PROBLEEM

KOKEN OP OPEN VUUR

Aantal sterfgevallen in ontwikkelingslanden per jaar.

MALARIA

ROKEN

AIDS

OPLOSSING
Clean cookstoves zijn een antwoord op de problemen 
rondom koken op open vuur in ontwikkelingslanden. 
Door hun efficiënte ontwerp verbranden cookstoves 
minder hout, en komt veel minder schadelijke roet vrij. 

Cookstoves kunnen meer mensenlevens redden dan een medicijn 
tegen malaria en aids, ze gaan ontbossing tegen, en één clean 
cookstoves bespaart gemiddeld net zoveel CO2 als 10 zonnepanelen.

Niels Chavannes,
hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het LUMC, onderzoekt de problemen van koken op open vuur in 
Oeganda en Zuid-India:

“Longziekten veroorzaakt door koken op open vuur zijn een heel groot probleem in ontwikkelingslanden. Ik heb 
in Oeganda met eigen ogen gezien hoe kinderen vanaf hun geboorte, of eigenlijk al in de baarmoeder, worden 
blootgesteld aan de rook die vrijkomt bij het koken. Het inademen van de rook leidt tot luchtweginfecties en 
chronische ziektes als COPD en astma. Schoner koken met minder rook is enorm belangrijk in deze landen om 
deze problemen te voorkomen.”

Tijd
Vrouwen zijn uren kwijt aan het sprokkelen van brandhout.

Ontbossing
Koken op open vuur is de grootste oorzaak van 
ontbossing in arme landen.

Gezondheid
Koken op open vuur in huis zorgt voor long- en oogziektes.  
Het staat gelijk aan het roken van twee pakjes sigaretten per dag.

Koken op open vuur
2,9 miljard mensen in arme landen koken dagelijks op open vuur.

Klimaat
De verbranding van hout voor koken op open vuur zorgt 
voor 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Bron: World Health Organisation, 2014

Michael Rutgers,
directeur Longfonds

“Naast roken is koken op 
open vuur een belangrijke 
veroorzaker van longziekten 
in ontwikkelingslanden zo-
als astma en COPD, terwijl 
dit goed te voorkomen is.”

4,3 MLN

0,7 MLN

1,7 MLN

4,0 MLN
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Henriëtte Davelaar 
duurzaamheidsmanager PGGM:

“Als groot bedrijf met 1400 werknemers willen we 
onze verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen 
aan een duurzame wereld. Dat doen we door zelf 
energie op te wekken en door ons hoofdkantoor zo 
energiezuinig mogelijk te maken. Maar naast reductie 
en de mogelijkheden om hernieuwbare energie te 
gebruiken, blijft er altijd een restuitstoot over. Wij 
compenseren die uitstoot, onze bedrijfs-footprint, via 
clean cookstove projecten. Als bedrijf, met een grote 
achterban actief in de gezondheidssector, vinden 
wij het belangrijk te kiezen voor klimaatmaatregelen 
die bij ons passen. Clean cookstoves, die enorme 
gezondheidsvoordelen in ontwikkelingslanden 
creëren, passen hier heel goed bij.”

Agnita Mur
Lid van het College van Bestuur van Hogeschool 
Leiden, de eerste klimaatneutrale hogeschool  
van Nederland:

“Hogeschool Leiden is klimaatneutraal. Als hoger 
onderwijs instelling hebben wij een grote verantwoor-
delijkheid. Samen met onze studenten geven wij  
het goede voorbeeld. Dat doen we onder andere door 
compensatie met sociale impact in clean cookstove 
projecten. Zo werken wij samen met onze studenten 
actief mee aan het terugdringen van onze  
CO2-uitstoot.”

Mathilde Miedema
Program Manager Innovation for 
Development bij TNO:

“Duurzaamheid is een belangrijk thema 
bij TNO. Zo werken we onder meer 
aan duurzame energie en innovaties in 
ontwikkelingslanden. Goed voor het 
klimaat, de business en voor de mensen 
daar. De compensatie van ons gasverbruik 
sluit daar naadloos bij aan. Gezinnen met 
weinig inkomen kunnen schoner, gezonder 
en goedkoper koken. Zo realiseren we 
economische en maatschappelijke impact!”

Bart Kruijsen
Managing Director bij Raptim 
Humanitarian Travel:

“Onze organisatie regelt de 
reisbehoeften van ruim 300.000 
humanitaire reizigers over hele wereld. 
Het compenseren van CO2-uitstoot 
door vliegen vinden wij de normaalste 
zaak van de wereld. We betalen toch 
ook voor het ophalen van vuilnis. Wij 
compenseren onze eigen vluchten en 
motiveren onze relaties hetzelfde te 
doen. Bij cookstove-projecten zijn de 
voordelen tastbaar. Betere gezondheid 
én CO2-reductie, maakt kiezen voor 
compensatie gemakkelijk.”

COMPENSEREN
MET COOKSTOVES, 
HOE WERKT DAT?

Compenseer de CO2-uitstoot 
van jouw organisatie…

Mensen in ontwikkelingslanden 
hoeven dan niet meer zo te koken…

Jouw investering zorgt er 
hierdoor voor dat er minder 
CO2 wordt uitgestoten.

Maar zo!

Zo verbetert jouw organisatie het klimaat 
én draagt het bij aan de oplossing van een 
enorm gezondheidsprobleem. 

…met een investering in schone 
kooktoestellen in ontwikkelingslanden. 
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OVER 
COOX4CLIMATE
COOX4Climate is een initiatief  
van Stichting HIER klimaatbureau, 
BIX Fund, Climate Neutral Group  
en FairClimateFund.

Stichting HIER klimaatbureau heeft als missie burgers en bedrijven  
te betrekken bij de oplossing van het klimaatprobleem, HIER in 
Nederland en DAAR in ontwikkelingslanden. Wij geloven dat de clean 
cookstove de mooiste manier is om aan het klimaatprobleem te werken 
en tegelijkertijd de armste mensen in ontwikkelingslanden toegang  
te geven tot schone energie met een maatschappelijke impact.  
Voor COOX4Climate gingen wij daarom de samenwerking aan met 
drie partijen die CO2-compensatie aanbieden van goede cookstove 
projecten, gecertificeerd volgens gerenommeerde internationale 
standaarden (Gold Standard en CDM).

BIX Fund is een impact investeringsfonds. BIX financiert de 
ontwikkeling van markten voor huishoudproducten, die het leven  
van mensen in ontwikkelingslanden verbeteren. 

Climate Neutral Group geeft organisaties inzicht in hun CO2-uitstoot, 
adviseert hen hoe deze praktisch en kostenbesparend gereduceerd 
kan worden. De eventuele restuitstoot kan worden gecompenseerd 
met klimaatprojecten. Hierdoor onderneemt men klimaatneutraal.  
Op de thema’s vliegen, rijden, energie én ondernemen biedt Climate 
Neutral Group oplossingen die laten zien dat het gewoon anders kan!

FairClimateFund is een sociaal bedrijf opgericht door ontwikkelings-
organisatie ICCO. Ze bestrijden armoede en gaan klimaatverandering 
tegen. DAAR door projecten te financieren die schoner koken mogelijk 
maken en ontbossing tegengaan. HIER door bedrijven en particulieren 
te helpen om klimaatneutraal te worden.

Wij zijn lid van de Dutch Clean Cooking Group, een partnerschap  
van 14 Nederlandse maatschappelijke organisaties, bedrijven en het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanuit Nederland hebben wij een 
gezamenlijke doelstelling van 10 miljoen clean cookstoves in 2017.  
Dat is 10 procent van de internationale doelstelling van de Global 
Alliance for Clean Cookstoves die in 2010 is opgericht door o.a.  
Hillary Clinton en streeft naar 100 miljoen clean cookstoves in 2020. 

Onderstaande partijen onderschrijven de inhoudelijke boodschap  
van COOX4Climate:

klimaat
bureau
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klimaat
bureau

Zuilenstraat 7a
3512 NA Utrecht
030 - 711 6901
cookstoves@hier.nu
www.COOX4Climate.nl


