ROCCA SPORT & ADVENTURE
DUURZAAM ONDERNEMEN
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Onze aarde is er voor iedereen. Nu, maar ook voor generaties na ons. ROCCA Sport &
Adventure is zich daarom bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Behalve
het nastreven van winst hebben wij oog voor het menselijke in onze leefomgeving. En
proberen wij negatieve invloeden op onze planeet zo goed mogelijk te beheersen. Wij willen
deze visie graag uitdragen zodat ook anderen geïnspireerd worden om samen met ons te
werken aan het behoud voor de toekomst.
ROCCA voert een actief duurzaamheidsbeleid en is daarmee voorloper binnen de branche
van de buitensport, actieve recreatie en sportieve evenementen. Op onze site www.rocca.nl
treft u een aparte button met info over duurzaamheid en klimaatneutraal ondernemen.
Tevens treft u daar een overzicht aan met uitgevoerde en geplande maatregelen en acties.
Duurzaamheidsbijdrage
In uw boeking is een verplichte duurzaamheids-bijdrage van € 0,50 per deelnemer
opgenomen. Deze bijdragen zullen worden ingezet als financiële ondersteuning van speciale
duurzaamheids- en MVO-initiatieven.
Uw bijdragen zullen worden ingezet als financiële ondersteuning van speciale
duurzaamheids- en MVO-initiatieven.

Op dit moment ondersteunen wij met name de totstandkoming en belangloze organisatie van
een openingsevent van een natuurspeeltuin op de kop van de Gulperberg.

Natuurspeelplaats en herinrichting Gulperberg
Het activiteitencentrum van ROCCA ligt aan de helling van de bekende Gulperberg. De kop
van de berg is het afgelopen jaar opnieuw ingericht ten gunste van het oorspronkelijk
kalkgrasland. Dit komt de biodiversiteit ten goede zodat er binnenkort weer wilde orchideeën
en specifieke fauna in het gebied te bewonderen vallen.
In het herinrichtinggebied wordt tevens een natuurspeeltuin aangelegd. ROCCA zal dit
project actief ondersteunen. Op deze manier hopen wij u binnenkort een extra stuk (gratis)
landschapsbeleving te kunnen bieden op korte loopafstand van ons centrum.
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