
Verslag thema’s Bodem & Natuur 
Themaochtend Atlas Leefomgeving (ALO), 6 februari 2020 RWS-Westraven.  

Thema begeleiders: Ton Schouten en Liesbet Dirven van Breemen (RIVM) 
 
Aan de hand van persona’s hebben de deelnemers zich ingeleefd in de vragen die spelen bij de 

persona’s Harry, Maureen en Loes voor de thema’s Bodem en Natuur in relatie tot gezondheid. 

Vervolgens is er in een tweede workshopronde met de experts van de betreffende thema’s 

besproken hoe de ALO deze vragen gaat of kan beantwoorden. Ook hebben we nagedacht over de 

vraag, via welke wegen we de persona’s zouden kunnen bereiken als doelgroep van de ALO.  

Hieronder is een samenvatting gemaakt van de workshoprondes, door de (mogelijke en 

karakteristieke) vragen per persona op een rij te zetten, aangevuld met de reactie uit de tweede 

ronde in cursief daaronder. 

 

Vragen die bij de persona’s spelen 

Harry: 
Harry  is een alleenstaande vrachtwagenchauffeur met als passies voetbal en auto’s en heeft een 

hond. Het was moeilijk om je in Harry in te leven. We kennen hem eigenlijk niet zo goed. We vinden 

het belangrijk dat hij de ALO ook gebruikt. 

 

Workshopronde 1: Harry is op zoek naar? 

Workshopronde 2: Reactie van vaste themagroepleden c.q. experts 

 

Waar is een parkeerplaats met schaduw? 

Er is een Hittestress-kaart in ALO die gebruikt zou kunnen worden maar deze is niet specifiek voor 

parkeerplaatsen gemaakt. 

Waar is een wegrestaurant? 

Daar zijn andere bronnen voor (bijv. ANWB) 

Waar sta ik niet in een file? 

Atlas is niet geschikt voor deze informatie, is elders aanwezig. 

Klopt de informatie in de ALO wel? 

Terechte vraag, zou duidelijker uit bijsluiter en metadata moeten blijken. 

Klopt het dat 100 km/h minder stikstof uitstoot geeft? 

Opnemen in Meer-weten, Lucht en verwijzen naar themasite Stikstof van het RIVM 

Waar lopen honden los, waar mag dit? 

Nuttig voor 'hondenliefhebbers'. Maar ook voor niet hondenliefhebbers. Vooralsnog niet in 

voorzien door de ALO. 

Wanneer loop ik kans op overlast uit de natuur (pollen, insecten etc.)? 

Bijv. kaart van het pollen- muggen-, of teken-seizoen. Zou in een aparte App moeten komen. Er 

lopen een aantal acties/ontwikkelingen. Voor hooikoorts/pollen bestaat al een 

waarschuwingssysteem. 

Hoe kom ik snel van A naar B? 

Is meer een routeplannerfunctie. Hierin wordt ruim voorzien door Websites en App's. 



 

Loes: 
Is een gepensioneerde oma, heeft kleinkinderen, wil graag lichamelijk en geestelijk fit blijven, sociale 

contacten zijn belangrijk, en ze houdt van volkstuinieren. 

 

Loes is op zoek naar? 

 Reactie van vaste themagroepleden c.q. experts  

 

Wat kan groeien op deze grond (i.v.m moestuin)? Hoe bodemtype te herkennen? 

Te specifiek en ALO niet geschikt om moestuinadvies te geven in kaart vorm. 

Ik wil meedoen aan de bodemdierenteldag. 

Eventueel in "Meer Weten Bodem". Link opnemen naar specifieke site 

Is het water in de sloot geschikt voor mijn moestuin? 

Zeer lokaal, moeilijk iets over te zeggen. Misschien info bij Waterschap? Nog aandacht aan 

besteden op de Meer-weten pagina's van Moestuinieren of Water. 

Hoe zit het met de verdroging van de bodem? 

Zie Meer-weten thema Klimaat ALO. Wel algemeen iets over te zeggen bijv. als 

grondwatertrappen kaart, of Natuurkapitaalmodel in ANK. Geen lokale en actuele gegevens. 

Wat voor soort grond komt er voor in mijn leefomgeving? 

Zie bodemtypenkaart uit ALO.  

Waar kan ik veilig groente verbouwen zonder bodemverontreiniging? 

Niet heel specifiek beschikbaar, wel kaart met (historische) bodemverontreinigingen. Zie Meer-

Weten Bodem 

Waar kan ik een mooie wandeling maken? 

Onder thema Vrije tijd is wel een kaart met Lange Afstand Wandelroutes opgenomen. Verder 

verwijzingen toevoegen naar specifieke sites met wandelroutes? 

Waar kan ik wandelen zonder last te hebben van de Eikenprecessierups? 

Nieuwe Eikenprocessierups-site/App zou hier in moeten gaan voorzien. WERD BELANGRIJK GEVONDEN 

Waar komt mijn drinkwater vandaan? 

Kaart met drinkwaterbedrijvenstaat in thema water in ALO 

Waar staan Eiken en/of Elzen? Wel belangrijk, is onderdeel van lucht, en pollenradar? 

Hooikoortskaarten voor graspollen in ALO. Bomenkaart op soortniveau ontbreek nog. 

Hoe weet ik of dit schone grond is?  

 Niet expliciet in een kaart. Wel besproken in Meer-weten pagina’s thema Bodem ALO 

Hoe blijf ik op de hoogte van het rooien van bomen? Wat kan ik zelf doen? Hoe kom ik daar achter, 

en waar kan ik illegale kap melden?  

Opnemen in Meer-weten onder thema Natuur. Ook verwijzing naar (digitaal)gemeenteloket. 

Hoe heet deze bloem, waar kan ik dat leren?  

Te lokaal, wordt t.z.t gedekt door Nature ToGo-app 

Waar komen exoten voor, en waar kan ik die melden?  

 Geen centrale kaart, zou heel nuttig zijn. Wel al een exoten-App bij de NDFF! Onderwerp op Meer 

weten bij thema Natuur plaatsen 

Waar zijn er gelegenheden voor lichaamsbeweging en hoe te stimuleren?  



 Wordt ook naar verwezen in Meer-weten thema Vrijetijd op ALO 

 

Maureen 
Maureen is een drukke moeder van jonge kinderen. Ze heeft een baan in de zorg (wijkverpleging). Ze 

is zeer actief op sociale media en gaat graag met vriendinnen op pad. Ze is bang voor een 

burnout, en wil graag dat haar kinderen in een gezonde buurt kunnen opgroeien. 

 

Mareen is op zoek naar? 

 Reactie van vaste themagroepleden c.q. experts  

 

Waar staan straatbanken in de buurt (i.v.m wandelingen met ouderen)?  

Mogelijkheden om te wandelen met oudere mensen. Interessant voor ALO 

Waar is een rolstoelvriendelijke route?  

Rollator/rolstoelvriendelijke routes zijn bijv. te vinden bij staatsbosbeheer. Linken in Thema 

Natuur of vrijetijd. Ook info te vinden op speciale site voor lichamelijk gehandicapten. 

Welke informatie is er beschikbaar op deze locatie? 

Variant op check je plek, snelle en compacte informatie op basis van GPS-positie. Ook voor 

natuur en biodiversiteit, en recreatie, o.a hardlooproutes 

Waar kan ik veilig zwemmen in natuurlijke wateren?  

Thema Water: ALO zwemplekken kaart aanwezig.  

Waar kan ik rustig recreëren? 

Geen last van honden/mensen/mountainbikers/lawaai. Dit hoort bij div thema’s: ALO-Recreatie, 

-Natuur, -Geluid. Er bestaat MTB-routekaart en web site doggydating met losloopgebieden 

Waar vind ik grotere natuurgebieden met een parkeerplaats? 

Niet met deze invalshoek beschikbaar. Wel diverse kaarten van natuurgebieden op ALO. Overlay 

met wegenkaart is mogelijk. 

Waar liggen er nog loden waterleidingen?  

Thema bouw voorziet in kaarten met ouderdam van huizen. Ook experts hebben interesse in 

meer gedetailleerde kaarten over bodemverontreininging, lood en PFAS  

Waar vind ik een speeltuin in de omgeving?  

 Hier is gedeeltelijk in voorzien door kaarten van Cruijff-courts, en speelplaatsen in natuur. Het 

onderwerp wordt behandeld in Meer-weten Vrijetijd. 

Waar komt (kwam) bodemverontreininging voor? 

Te vinden via Meer-weten pagina thema Bodem  “ik maak me zorgen over…..”Ook speelplaatsen 

(lood) en verhuizen. 

Waar zijn leuke winkels en horeca, uitgaansgelegenheden, opstap met vriendinnen zonder kinderen? 

Relatie gezondheid is weggezakt? Eventueel een onderwerp voor het thema Vrije tijd?  

Waar vind ik veilige hardlooproutes (groen, verlicht)? 

Kaarten over Veiligheid en verlichting kunnen in ALO worden geplaatst als die aanwezig zijn. 

Waar vind ik schone lucht? 

Kaarten aanwezig bij thema Luchtkwaliteit ALO. 

 



Hoe kunnen we de persona’s bereiken  
 

Hoe kunnen we Harry bereiken? 

Daarvoor zou de Atlas in de media moeten voorkomen, waar Harry naar kijkt. Dat zou 

neerkomen op adverteren of artikelen in de Telegraaf of facebook. 

 

Hoe kunnen we Maureen bereiken? 

De informatie moet kort, praktisch, en to the point zijn, snel te vinden het liefst op een 

smartphone. Deze benadering is min of meer toegepast in ‘Check-Je-Plek’. 

 

Hoe kunnen we Loes bereiken? 

Is de ALO bekend bij bibliotheken?  Mogelijk ook iets voor natuur-educatiecentra 

Waar vindt Loes haar informatie? Boeken, Ipad, link op Facebook, Nu.nl, Apps  

 

Algemeen ALO 

- ALO moet niet actief aan zendingswerk doen! 

- Taalgebruik op de website eenvoudig houden. 

- Kan ik gebieden of faciliteiten vinden op naam?  

 Deels wel voor steden, postcodes en trefwoorden in Meer-weten 

 


