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Gaiaboulevard 1 Kerkrade (NL) Volg ons via

uitgezet in de Limburgse natuur

143 
korenwolven

46 
eikelmuizen 

Event Nachtdieren 
BioBlitz voor bezoekers

FB posts over waargenomen 
dieren en planten in de ZOO

Check hier alle Check hier alle 
waarnemingenwaarnemingen

28 
informatiebordjes 
in het restaurant over 
het nut van insecten

120m2 
aan bloemstroken 
gezaaid voor insecten en vogels

Alleen gebruik van 
duurzame palmolie(H)Eerlijke koffie

Overstap naar 
glazen flesjes
in de horeca

Verkoop van lokale 
en biologische wijn

Duurzaam en lokaal bier

GaiaZOO gelooft dat we afhankelijk zijn van de natuurlijke hulpbronnen van planeet GaiaZOO gelooft dat we afhankelijk zijn van de natuurlijke hulpbronnen van planeet 
Aarde. We zien het als onze taak om deze te behouden voor alle levende wezens nu Aarde. We zien het als onze taak om deze te behouden voor alle levende wezens nu 
en in de toekomst. Daarom staat duurzaamheid bij ons centraal. In deze infographic en in de toekomst. Daarom staat duurzaamheid bij ons centraal. In deze infographic 

zie je wat GaiaZOO in 2021 deed aan duurzaamheid. Laat je inspireren!zie je wat GaiaZOO in 2021 deed aan duurzaamheid. Laat je inspireren!

2021 57.988 liter
2020 57.385 liter

Water

+1%

2021 161.623 m3

2020 135.613 m3

Gas

+20%

2021 967.414 kWh
2020 983.127 kWh

Groene stroom

-1,5%

compensatie van 
425 ton CO2 uitstoot 

door aanplant van 
2.125 bomen in Bolivia

2,97 MWh 
stroom opgewekt 
met zonnepanelen

50% van alle 
groenten voor de dieren 
lokaal geproduceerd 

Elektrisch 
frituren

LED lampen 
geplaatst 

78
-1525
kWh

50% van 
alle afval 
gerecyled

25 gekapte bomen 
gerecycled tot 
bouwhout

Nieuw speel element van 
onbehandeld hout

Waterbesparing 
door aanleg bufferbassin 
met biofilter voor flamingo’s 

Isolatie 
warmwater 
appendages 
en bochten -11.368m3 

gas

10 oplaadpalen
voor 
elektrische
auto’s 
geplaatst

12.248 
kWh 

door 689 
personen

Groene hosting 
website

Donatiemodules ontwikkeld 
voor natuurbehoud

Doneer 
nu >

Eigen FB pagina 
voor GNF opgericht
met frequente posts

1.000 mobiele telefoons en 1.000 cartridges ingezameld, 
gerecycled en € 2.385 ontvangen voor bescherming 

van gorilla’s in DR Congo

ERNSTIG
BEDREIGD

CR

Vanuit Gaia Nature Fund 

€127.760 gedoneerd 
aan bedreigde diersoorten

742 natuurbehoud 
abonnementen 
verkocht

€ 11.130 
dankzij Ambassadeurs 
van de Natuur

medewerkers 
van Radar in 
Dienst

15
Met 20 vrijwilligers een 
Social Sofa gemaakt

Presentaties over 
duurzaam 
GaiaZOO  

Met bezoekers een 
mozaïeken condor 
gemaakt

80 educatieve vrijwilligers 
actief in de ZOO

&

https://www.gaiazoo.nl/Gaia-nature-fund
https://www.gaiazoo.nl/
https://www.facebook.com/GaiaZOOKerkrade/
https://www.youtube.com/channel/UCei4MfZb21Wgiq9XQGgvkxw
https://nl.pinterest.com/gaiazoo/
https://www.instagram.com/gaiazoo_kerkrade/?hl=nl
https://twitter.com/gaiazoo
https://www.gaiazoo.nl/bezoekers/aanmelden-nieuwsbrief/
https://www.gaiazoo.nl/
https://gaia.waarneming.nl/map_lastobs_v2.php
https://gaia.waarneming.nl/map_lastobs_v2.php
https://treesforall.nl/projecten/bolivia/
https://treesforall.nl/projecten/bolivia/
https://tickets.gaiazoo.nl/donatie
https://www.facebook.com/GaiaNatureFund/
https://www.gaiazoo.nl/ambassadeurvandenatuur-(1)/
https://www.gaiazoo.nl/werken-bij/vrijwilligers/

