
In Atlas Actueel lees je het laatste nieuws over jouw leefomgeving.

 

Wij zijn er klaar voor! Jij ook? Het programma van de allereerste digitale Atlas Werkconferentie 2021 staat
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Het Atlas-team wil mensen stimuleren om hun leefomgeving te verkennen en te ontdekken.

Met Atlas Actueel blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Verken nieuwe kaarten en

tools. Lees over ontwikkelingen rond onze leefomgeving en laat je inspireren door mooie

verhalen uit de praktijk. Deze editie van Atlas Actueel staat in het teken van de allereerste

digitale Atlas Werkconferentie.

BIJNA IS HET ZOVER: ATLAS WERKCONFERENTIE

Bekijk het programma van de Atlas Werkconferentie Online
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online. Doe jij dinsdag 18 mei ook mee? Volg onze liveshow. Interessante sprekers discussiëren over hoe we

de Atlas Leefomgeving kunnen inzetten om onze leefomgeving duurzamer, veiliger en gezonder te maken. Jij

kunt meepraten in de chat! Of doe mee met de diverse workshops. Schrijf je in en geef door welke

workshops jij dinsdag 18 mei gaat volgen. 

 

 

Je fietst een rondje door de provincie Utrecht. Onderweg denk je: hier kan het best wat groener of minder

druk. Straks kun jij dat in een app direct melden. De provincie Utrecht, het RIVM en studenten van

Hogeschool Utrecht ontwikkelden samen de MEES Belevingsapp. Met jouw mening over je leefomgeving

gaat de provincie Utrecht aan de slag. Lees het interview met de ontwikkelaars. Zien is geloven? Meld je aan

voor de presentatie van de MEES Belevingsapp op de Atlas Werkconferentie.

 

 

De gemeente Aalten staat voor een bouwopgave. De bevolking groeit en er is een woningtekort. Maar

bouwen in een bepaald gebied, dat is zo makkelijk nog niet. Want waar ga je dat doen? En hoe houd je

rekening met bewonerswensen en de gemeentelijke visie? En zorg je dat zo’n gebied leefbaar wordt en

blijft? Ga jij op de Atlas Werkconferentie Aalten herontwikkelen? Bekijk de workshop en kijk op dinsdag 18

mei of in jou een echte stadsmaker schuilt.

Schrijf je in!

Met belevingsapp MEES op weg naar een schonere en stillere leefomgeving

Ga jij een gebied herontwikkelen op de Atlas Werkconferentie?
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Wist je dat een groene omgeving meer waard is dan je denkt? Maar hoeveel dan? Het RIVM bracht samen

met Decicio met de Groene Baten Planner in Dordrecht de maatschappelijke en financiële baten van groen

in kaart. Wat levert een groene omgeving op voor gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit? Op de

Atlas Werkconferentie vertellen Ton de Nijs (projectleider Atlas Natuurlijk Kapitaal) en Daan van Gent (senior

adviseur Decicio) hierover.

 

 

“De kracht van de Atlas is dat er ontzettend veel informatie beschikbaar is over de leefomgeving. Ik ben daar

elke keer weer verrast door. Je ziet een kaart en klikt meteen weer verder naar nóg meer informatie.” Aan het

woord is Rianne Dobbelsteen. Samen met Noraly Ilahi is zij opdrachtgever van de Atlas Leefomgeving vanuit

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Omgevingsveiligheid & Milieurisico’s. Lees het hele

interview in RIVM Magazine.

 

Groen is meer waard dan je denkt

Bekijk hier alle workshops

VERS VAN DE PERS

De kracht van de Atlas? Hoor het van onze opdrachtgevers.
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WIST JE DAT... Nationale Bijentelling

Wist je dat 80% van onze groenten en fruit afhankelijk is van de bestuiving van bijen?

Daarom is heel jammer dat er maar liefst 34 bijensoorten zijn verdwenen. En het

voortbestaan van zo'n 50 procent bijensoorten wordt bedreigd. Afgelopen weekend stond in

het teken van de Nationale Bijentelling. Een recordaantal mensen (ruim 11.000) deden mee.

De honingbij werd het vaakst gespot, maar liefst 55.037 keer. Op nummer 2 en 3 stonden de

Roze Metselbij en de Aardhommel. Neem ook eens een kijkje op onze Atlas-kaart

Bijendiversiteit in Nederland.

VERKEN JE BUURT

Anne uit Schalkwijk

Elke maand checkt een Nederlander zijn/haar plek! Anne woont in Schalkwijk. Haar woonplek is een oase

van groen: deels moestuin en deels natuur, boomgaard en imkerij. Het is een ontmoetingsplek voor het hele

dorp. Wat Anne oogst, verkoopt ze in haar streekwinkel. Hoe ze woont? Het is een prachtige plek in een

prachtig dorp!
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TIP: DE WANDELCLUB VAN TIM KNOL

Ken jij De Wandelclub van singer-songwriter Tim Knol al? De muzikant startte De

Wandelclub net na de aanvang van de coronacrisis. Optreden kon niet meer en dan moet je

iets. Wandelaars kunnen met Tim Knol op pad en worden onderweg verrast door muzikale

optredens in de buitenlucht van Knol zelf en medemuzikanten. Hopelijk kunnen we

binnenkort weer met hem op pad! Tot dan vind je op wandel.club leuke wandelroutes en een

Spotify-playlist met mooie wandelliedjes. 

 

ZELF AAN DE SLAG

Doe mee aan het NK Tegelwippen: tegel eruit en plantje erin!

Tegels eruit, plantje erin! Dat is het motto van het NK Tegelwippen. Wist je dat de helft van de tuinen in

Nederland versteend is? Daar ligt een enorm potentieel om de stad groener, koeler en gezonder te

maken. Charlotte van Duurzame Week organiseert samen met de gemeente Utrecht en

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de Utrechtse deelname. Lees het interview met Charlotte. Of ga

zelf aan de slag en wip die tegels. Meld je aan op nk-tegelwippen.nl.
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Reacties op of vragen over deze nieuwsbrief? Mail: atlasleefomgeving@rivm.nl

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!

Volg ons op Twitter en Facebook voor het laatste nieuws! Of doe op onze Instagram-

pagina inspiratie op om zelf je leefomgeving te verbeteren. 

ARCHIEF NIEUWSBRIEVEN

Kun je de nieuwsbrief niet goed lezen of wil je oude nieuwsbrieven teruglezen? Ga dan naar de
website van Atlas Leefomgeving!

Persoonsgegevens die via abonneren.rivm.nl worden verzameld, gebruikt het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Lees meer over

privacy. 
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