GaiaZOO
In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?

1 ‘In de oorspronkelijke plannen van GaiaZOO was er geen
ruimte voor olifanten. Dat moet zo blijven’

(n=227)
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Olifanten hebben (zeer) veel ruimte nodig. Doe het hun niet aan om (ondanks dat
GZ dieren meer kan bieden dan andere dierentuinen) op een (voor hun ) beperkte
ruimte te moeten leven..
Olifanten horen niet in een dierentuin.
Prachtige Zoo maar hij hoeft niet nog groter.
Vaak zijn de kleinere diersoorten veel interessanter. Bovendien hebben olifanten te
veel ruimte nodig. Die ruimte kun je beter benutten voor andere diersoorten.
Ze hebben te veel leefruimte nodig
Als er geen ruimte voor was, hoe willen ze dan ruimte creëren? een olifant moet je
niet op een paar vierkante meter opsluiten (vind ik overigens ook opgaan voor een
groot deel van de aanwezige dieren)
Er moet geen ruimteprobleem ontstaan ten koste van andere dieren.
Er wordt gekeken naar het welzijn van de dieren en dat moet altijd prioriteit
hebben. Een olifant heeft nou eenmaal genoeg leefruimte nodig.
Kost een hoop levert nauwelijks echte publiciteit op..
Olifanten hebben een groot verblijf nodig en zijn duur
Olifanten zie je al in bijna alle dierentuinen en daarbij zijn ze erg duur in onderhoud
en ruimte.
Als de ruimte er niet is ben ik het ermee eens. Als de ruimte te creëren valt vind ik
het een toegevoegde waarde!
Een olifantenverblijf zal veel plaats in beslag nemen. Plaats die misschien beter
gebruikt kan worden voor het attractiever maken van het Gaia-park op andere
manieren.
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Ik weet niet of er voldoende ruimte in GaiaZoo is om olifanten diervriendelijk te
huisvesten.
Moet gaia zelf weten
Olifanten hebben inderdaad een groot terrein nodig.
Olifanten zijn zeer attraktief
Olifanten zijn zeer intelligente dieren, dus hebben ze veel ruimte nodig en een
verblijf wat hun zou kunnen huisvesten op een goede manier.
Dus als er de mogelijkheid is om uit te breiden, zou ik daar een voorstander voor
zijn, maar ik zou een tegenstander er van zijn als ze te klein behuisd worden. Wat ik
trouwens nu al van het leeuwen verblijf vind, dus vraag ik me af of het verstandig is.
Er zullen best veel dieren zijn in GaiaZOO, maar als je de route volgt zie je soms
(vaak) heel weinig dieren. Dat is toch niet de bedoeling. Daar komt het publiek niet
voor. Ik ben zo blij met Giraffes, die geven mij het gevoel dat ik in een dierentuin
ben. Olifanten zouden geweldig zijn.......als ze passen in het programma van
GaiaZoo natuurlijk.
Indien er genoeg ruimte aanwezig is, dan lijkt me dit een goede invulling voor
GaiaZoo. Tevens kan men op deze manier deze dieren die "overtollig" zijn in
circussen opvangen.
Kunnen we ze huisvesten op een goede manier zie ik geen reden waarom olifanten
geen plek hebben in de gaia zoo.
Toegevoegde waarde. Het is eigenlijk de koning dee dieren. Niet de leeuw.
Waarom? geen Olifanten, daar zal toch nog wel plaats genoeg zijn richting oud
zwembad Ehrenstein.
Zou een mooie aanvulling en extra trekker zijn
De olifant is een bedreigde diersoort en hoort daarom ook thuis in GaiaZoo.
Daarnaast is het een prachtig dier om te zien.
Geen olifanten in een Zoo doet afbreuk, want in een Zoo horen nu eenmaal
olifanten
Genoeg dieren aanwezig.
Het lijkt mij wel mooi als er ook oliefanten zouden zijn , die zijn er tenslotte nog
niet.
Olifanten die van elders komen. Die hun moeder zijn kwijt geraakt door de
moordenaars van hun moeder. Die mogen komen. Daar hoef je geen dier voor te
vangen. In India zijn speciale olifanten huizen die olifanten uitkopen, die werk
olifanten waren. Gun die dieren in Kerkrade, een mooie oude dag.
Olifanten MOETEN er echt bij.
Olifanten zijn publieks trekkers
Zou geweldig zijn als er plaats zou zijn voor deze prachtige diere.
Hoeveel meerwaarde heeft het toevoegen van olifanten en weegt het tegen de
investering op
Ik zou het mooi vinden als er olifanten zouden komen. Als er echter goede redenen
zijn, in belang van natuur of de dieren, om hiervan af te zien is dat ook oké.
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2 Heeft u in 2017 GaiaZOO bezocht?

(n=225)
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Op 23 december 2017 ga ik naar Gaia.
Ga er met kleinkind regelmatig heen.




Altijd een jaarkaart gehad maar in 2017 niet.
Elk jaar willen we wel maar omdat onze hond niet mee mag ( begrijpelijk) komt
het er maar niet van, omdat we natuurlijk al veel wandelen met hem en daar
ook veel vrije tijd in gaat zitten.
Gehandicapt; kan zeer moeilijk lopen. / heb al veel andere landen o.a. safari's
etc. bezocht dus raakt me ook niet echt meer...
Had meemaals jaarabonnement enkele jaren niet meer i.v.m. uitbreiding gezin.
Hoge entreeprijs.
Mijn hulphond was niet welkom dus kon ik in 2017 (weer) iet gaan. Het ziet
er.naar uit dat dit in 2018 wel gaat lukken.
Niet aan toegekomen
Omdat ik een hond die helaas niet binnen mag komen in GaiaZoo. Qwualitytime is voor 99% samen met one hond.
Te duur om alleen van de AOW een jaar kaart te kopen en dat 2x
Vind dierentuinen niet meer helemaal van deze tijd
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3 Stel u bent de directeur van GaiaZOO, welk dier zou u graag
willen toevoegen aan GaiaZOO?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=223)
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Anaconda
Bedreigde diersoorten voor fokprogramma's
Boomkangaroe
Chimpansee
De Siberische Tijger
De tijgers weghalen uit Mondo Verde!
Een politicus uit het Torentje, die gedragen zich ook als dieren en beschouwen z\ich zelf als
goed christen mens.
Eland
Flamingo
Grote bruine beer, grizzlybeer etc. (2x)
Ijsbeer (3x)
Ijsbeer in oud zwembad en misschien combinatie met pinguins
Ijsberen (3x)
Ijsberen, reptielenhuis,
Insecten
Kameleon
Koala beertje,s
Meer vissen
Oeran oetang
Overlaten aan de deskundigen van gaya zelf en de kinderen vragen. Geen grote dieren.
Piranha
Rijstvogels
Tijger (2x)
Tijger of sneeuwluipaard
Tijgers (2x)
Tijgers (evt witte)
Tijgers, groot basin voor zeeleeuwen e.d.
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Vissen , waterwereld
Vlindertuin en een echte aquariumafdeling
Vlindertuin of een streekdier zoals de korenwolf, maar dat echt groots opzetten met veel
ruimte en op de juiste plekken camera's zodat je er met massa's mensen bij kunt gaan zitten
en door het glas heen kunt kijken of op de camera de beelden kunt zien wat hij is zijn hol
uitspookt.
Wolf
Zee dieren
Zeeaquarium

Toelichting






















Afhankelijk van de doelstellingen welke internationale dierentuinen hebben ter bevordering van
bepaalde dierensoorten, kweek etc
Ben in Australië geweest; hebben een enorme aantrekkingskracht op vooral kinderen. naar mijn
beleving makkelijker te houden en te verzorgen in combinatie met
Kangoeroes, Walibi en Tasmania,n Devil etc. kun je er en klein Oceanië van maken..
De overige dieren vormen een enorme investering en Panda,s is gewoonweg een utopie en te
gek voor woorden..
Beren zijn ook in Europa aanwezig
Dat moet de directie bepalen, die er verstand van heeft. Het welzijn van de dieren staat voorop.
Geven kleur aan de dierentuin. En zijn in andere dierentuinen ook vaak echte publiekstrekkers.
Bovendien zijn deze voorzieningen onder dak. Dat biedt ook uitkomt bij slechter-weer-dagen.
I zou graag een vlindertuin zien , of insectenwereld waar men spinnen en vreemde insecten zien
en misschien aanraken mag
Ik ben van mening dat deze dieren een aanwinst zijn voor GaiaZoo, maar een ding is belangrijk,
het welzijn van de dieren is vele malen belangrijker dan wat ik graag zou willen zien. Als deze
dieren )of andere dieren) dan is bewegingsruimte heel erg belangrijk.
Ik denk dat GaiaZoo zelf weet welk dier het beste geschikt is voor deze dierentuin
Ik zou voorstander zijn kleinere dieren die vooral interessant zijn voor kinderen, met een hoog
knuffel gehalte, als mangoesten, die heel simpel lijken, maar je toch een heel verhaal kan
vertellen over de sociale verbinding van zo'n groep, dat ze de gevaarlijkste slangen kunnen jagen
etc.
Niet een plaatje, maar echt iets boeiends.
Je moet zorgen dat je de Big 5 kunt laten zien
Laat de dieren waar ze thuis horen.
Meer dieren is mooi. Welke dieren laat ik graag over aan de expertise van de leiding van de zoo.
Olifanten vragen veel ruimte en zijn niet zo interessant om naar te kijken. Het is geen
publiekstrekker. Ze vragen heel veel ruimte. Denk zelf eens na van welk dier jij vrolijk wordt of
welk dier jij machtig vindt. Ik heb in Artis gewerkt en weet wat mensen leuk vinden.
Persoonlijk lijkt een mooi indoor krokodillen verblijf wel stoer met echte voederingen oid.
Dochter is grote pinguin fan dus dan is ze helemaal niet meer uit gaia weg te slaan.
Tijgers horen thuis in een dierentuin, niet in een attractiepark.
Wel in combinatie met een watergedeelte, waar je via glas ondergronds de pinguins kunt zien
zwemmen.
Zijn zeer spectaculaire dieren
Zo laten zoals het is.
Zulke grappige dieren
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