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Denk mee over de nieuwste Atlas-ontwikkelingen!

1. Overzicht nieuwe Atlas-ontwikkelingen

#straatklimaat-app
2. Achtergrond 
3. Demo
4. Denk mee!



Hoe goed kennen jullie Atlas Leefomgeving?
1. Heel goed: ik ben fan van Atlas Leefomgeving
2. Goed: ik bezoek de website regelmatig
3. Een beetje: ik ken Atlas Leefomgeving nog niet zo lang en 

heb de website misschien 1 of 2 keer bezocht



Achtergrond Atlas Leefomgeving
• Verdrag van Aarhus, 1998

• Open overheid

Kaders

• Alle inhoud van de Atlas Leefomgeving heeft een link met gezondheid en 
veiligheid (uitgezonderd basiskaarten die nodig zijn om info te kunnen duiden)

• Kaarten zijn combineerbaar

• De Atlas is er voor de burger

• Data bij de bron
• Alle data staat ook op het NGR 
• Open data

• Uitleg bij de kaarten essentieel: handelingsperspectief voor inwoners/burgers



Overzicht nieuwe 
Atlas-ontwikkelingen



Atlas voor de burger - Content
• Nieuwe thema-indeling
• Taal B1 niveau
• Visueel aantrekkelijk: meer en 

passendere foto’s

https://www.atlasleefomgeving.nl/thema


Atlas voor de burger - Kaartviewer
• Hoe werkt de viewer?
• Kaartredactie: welke 

kaarten zijn interessant 
voor de burger?

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten


GIFjes
De lichtemissie van 2012 tot 2020 op 
basis van satellietbeelden 
van de NASA.

• Tijdreeks van een specifiek 
onderwerp

• Toont een bepaalde trend over de 
jaren heen



Junior Atlas



Platform Omgevingsinformatie Utrecht

2. Toon kaartlagen: uitfiltering 
relevante kaartlagen.

3. Maak een rapportage.

1. Maak een selectie van de 
werkzaamheden en het gebied.



Viewer Schone Lucht Akkoord

https://www.rivm.nl/lucht/sla


Regiocheck (proof of concept)
Utrecht Nijmegen

Presentator
Presentatienotities




#straatklimaat: Achtergrond



• Nieuwe ontwikkelingen geven nieuwe mogelijkheden

• Aantrekkelijke manier om inzicht en perspectief te geven

• Klimaat leeft bij de mensen

• Een mobiel heeft iedereen

Waarom een #straatklimaat app?



• Doelgroep jongvolwassenen wordt niet goed bereikt

• Info & kaarten op de ALO bereiken een beperkt publiek

• Combinatie data en AR maakt de data 'levend'

• Op naar de demo!

Waarom een #straatklimaat app? (II)



#straatklimaat: Demo



• Wat is Augmented Reality (AR)?

• Welke informatie toont de app?

• Demo-filmpje + screenshots uit ontwerp

Uitleg en demo #straatklimaat-app



• "Aangevulde werkelijkheid": digitale beelden worden over de (echte) 
omgeving geplaatst.

• Realtime wordt data opgehaald en geprojecteerd op de (werkelijke) achtergrond

• Verschil met VR (Virtual Reality): bij VR wordt de hele wereld vervangen door 
een gesimuleerde werkelijkheid

Wat is Augmented Reality (AR)?



• De kaart "Gevoelstemperatuur op een zomerse dag" (Klimaateffectatlas, 2020)

• Mate van bebouwing heeft grote invloed op temperatuur

Welke digitale informatie toont de app?
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Demo-filmpje



Andere maatregelen



Resultaat delen met anderen



• Pak een mobiel of een ander apparaat

• Ga naar menti.com

• Voer de Menti-code 8151 0881 in en 'submit'

Vragen aan jullie: Denk mee!
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Neem een kijkje op https://www.atlasleefomgeving.nl/.

Vragen of ideeën? Laat het ons weten! Mail naar 
atlasleefomgeving@rivm.nl.

https://www.atlasleefomgeving.nl/
mailto:atlasleefomgeving@rivm.nl
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