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Atlas Actueel
Jaargang 2021, Editie 20, 23 december 2021

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 Atlas Actueel is de laatste editie voor het nieuwe jaar. Wij zien

jullie graag weer in 2022!

VERS VAN DE PERS

Workshop 'Persona's als basis voor REV-kaarten in Atlas Leefomgeving'

Op dinsdag 25 januari 2022 organiseert Atlas Leefomgeving de vierde workshop in een reeks maandelijkse

online workshops: 'Persona's als basis voor REV-kaarten in Atlas Leefomgeving'. Binnen het thema

veiligheid zijn kaarten ontwikkeld met vier persona’s als uitgangspunt. Wij gaan met jou op basis van deze

persona’s kijken hoe we deze kaarten kunnen verbeteren. Werk je in het veiligheidsdomein en wil je

meehelpen met het verbeteren van de kaarten in de Atlas Leefomgeving? Deze workshop is dé gelegenheid

om wensen over de kaarten kenbaar te maken. 

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/workshop-rev-co-creatie-personas-als-basis-voor-atlas-leefomgeving-kaarten?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Met al het sombere nieuws van het afgelopen jaar is het tijd om terug te blikken op het positieve

natuurnieuws uit 2021. Een kleine greep uit nieuws uit de natuur waar we als Atlas-redacteuren blij van

worden. Van de terugkeer van de otter tot een heuse nieuwe vlindersoort: het staartblauwtje! En dat

vuurwerk hebben we helemaal niet nodig, want ook zonder vuurwerk is er van alles in de lucht te zien! 

 

Meld je aan!

De otter is terug en ander positief natuurnieuws uit 2021

Maak een reis door 12.000 jaar landschapsgeschiedenis

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/otter-is-terug-en-ander-positief-natuurnieuws-uit-2021?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/otter-is-terug-en-ander-positief-natuurnieuws-uit-2021?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/workshop-rev-co-creatie-personas-als-basis-voor-atlas-leefomgeving-kaarten?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://fd23.formdesk.com/rivm/workshop_25_jan_2022?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Hoe veranderde een grote, koude en dunbevolkte steppe in het dichtbevolkte Nederland van nu waarin elke

vierkante meter een functie heeft? Op de Atlas Leefomgeving staat bij het nieuwe thema Eropuit een GIF die

je in een halve minuut meeneemt door 12.000 jaar landschapsgeschiedenis. Bekijk de GIF. Of ga mee op

tijdreis door ons landschap en lees meer over hoe de mens het landschap steeds meer naar zijn hand zette.

 

 

Onze themapagina Geluid is geupdatet. Zo vind je meer informatie over 'trillingen’ in het subthema

Treinverkeer. Ook hebben we een nieuwe kaart met het geluid van windturbines. En we hebben onze pagina

over stiltegebieden en stadsgeluid aangevuld met voorbeelden van soundscaping. Soundscaping draait om

de beleving van geluid. Hoe zorg je voor variatie in geluiden in een stad? Bekijk het vernieuwde thema!

 

Neem een kijkje op onze vernieuwde themapagina Geluid

Debuut Atlas op Amsterdam Dance Event

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/maak-reis-door-12000-jaar-landschapsgeschiedenis?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/eropuit?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/sites/default/files/2021-09/Atlas-van-Nederland-in-het-Holoceen.gif?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/maak-reis-door-12000-jaar-landschapsgeschiedenis?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/workshop-rev-co-creatie-personas-als-basis-voor-atlas-leefomgeving-kaarten?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/geluid-in-je-omgeving/treinverkeer?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-z=4&gm-x=165088.09129076026&gm-y=469033.32098241086&gm-b=1544180834512,true,1;1612611655474,true,0.8&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/geluid-in-je-omgeving/stiltegebieden-en-stadsgeluid?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/geluid-in-je-omgeving?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

De Atlas Leefomgeving deed in oktober mee aan Feel It De Expo! Deze expositie was onderdeel van het

programma Arts & Culture van Amsterdam Dance Event (ADE). Atlas-medewerkers Liesbet en Rianne

gingen zelf beleven. Schoenen uit, koptelefoon aan en Feel It! Lees hun verslag en beleef met hen mee hoe

kunst, geluid en leefomgeving samenkomen. Kijk ook even het Atlas ADE filmpje terug.

 

 

 

WIST JE DAT...

de Atlas Leefomgeving in januari 2022 tien jaar bestaat! Blik terug hoe de toenmalige

staatssecretaris Joop Atsma van I&M de Atlas Leefomgeving officieel opende in Deventer.

Dat gaan we vieren volgend jaar! Met een werkconferentie en nog veel meer! 

INTERVIEWS

'Hoor de hofbogen': er zit muziek in stadsnatuur

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/atlas-kaarten-voor-xyz-generatie-in-andere-dimensie-bij-feel-it?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/atlas-kaarten-voor-xyz-generatie-in-andere-dimensie-bij-feel-it?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.facebook.com/watch/?v=403462721331859&ref=sharing&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/hoor-hofbogen-er-zit-muziek-in-stadsnatuur?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.rivm.nl/nieuws/atlas-leefomgeving-online?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


Met zeven stadsprojecten maakt Rotterdam ruimte voor groen en biodiversiteit. Tegelijkertijd wil Rotterdam

geluidsoverlast aanpakken. Hoe gaat dat samen, als je ook nog 17.000 woningen wil bouwen? Nou, door het

geluid in de leefomgeving vorm te geven. Hoogleraar auditieve cultuur Marcel Cobussen werkte samen met

twee geluidskunstenaars en bracht soundscaping in de praktijk in het project Hofbogen. Lees het interview!  

 

 

De volle focus op klimaat en een structurele plek voor jongeren aan de politieke tafel. Daar werkt de Jonge

Klimaatbeweging (JKB) aan. Tijdens de Klimaattop in Glasgow zaten zij aan de eettafel met Mark Rutte.

Atlas Leefomgeving interviewt vrijwilliger en oud-bestuurslid van de Jonge Klimaatbeweging, Merel Groot.

Hoe werd de Jonge Klimaatbeweging zo’n groot succes? En wat vond Merel van de Klimaattop? Lees

verder!

 

In gesprek met de Jonge Klimaatbeweging

Doe-tip: help Nederland aan meer bomen!

Help mee om Nederland te vergroenen en doe mee met de campagne Meer bomen nu. Van

half november tot eind maart zijn er in het hele land oogst- en plantdagen waar je kunt

helpen. In het nieuwe jaar kun je op 12 februari meedoen met Doneer een zaailing-dag door

zaailingen uit je eigen tuin (of die van je oma of je buren) te doneren.  

NIEUWE KAARTEN

Hoe beweegvriendelijk is jouw gemeente?

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/hoor-hofbogen-er-zit-muziek-in-stadsnatuur?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/gaat-om-onze-toekomst-jongeren-verdienen-structurele-plek-aan-tafel?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/gaat-om-onze-toekomst-jongeren-verdienen-structurele-plek-aan-tafel?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://meerbomen.nu/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://meerbomen.nu/ik-doe-mee/ikwilhelpen/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Op de kaart Kernindicator beweegvriendelijke omgeving ontdek je de mate waarin jouw omgeving jou

uitnodigt om te bewegen. Hoe meer sportaccomodaties, sport- en speelplekken, voorzieningen en recreatief

groen en blauw, hoe hoger jouw gemeente of buurt scoort op een schaal van 0 tot 100. Ook fiets- en

wandelpaden tellen mee. Benieuwd naar jouw buurt? Zoom dan ver in dan kun je ook jouw buurtgegevens

zien.

 

 

Ben jij geïnteresseerd in een veilige omgeving? Op onze nieuwe Nucleaire installaties-kaart zie je waar

nuclaire installaties liggen in Nederland en in de grensregio van Duitsland en België. Het gaat om onder

andere kerncentrales en onderzoeklocaties met een kernreactor. Waar zijn beschermende maatregelen

voorbereid als er een ongeluk met een nuclaire installatie gebeurt? Dat zie je op de kaart Preparatieszones

nucleaire installaties. 

 

Waar liggen nucleaire installaties?

Bekijk workshops terug!

Het Atlas-team organiseert als vervolg op de Atlas Werkconferentie op 18 mei 2021 een

workshopreeks. We zijn inmiddels drie succesvolle workshops verder. Benieuwd naar wat je

heb gemist? Bekijk de presentaties terug!

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-z=4&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-b=1544180834512,true,1;1634114198424,true,0.7&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&activateOnStart=layercollection&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1634114198424,true,0.7&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-z=4&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-b=1544180834512,true,1;1632217270047,true,0.5&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&activateOnStart=layercollection&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1632217256694,true,1&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&activateOnStart=layercollection&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1632217270047,true,0.5&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/volg-elke-maand-workshop?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Op dinsdag 30 november gingen Barbara van Gulick van de Gids Gezonde Leefomgeving en Anne-Marie

Mosterman-Ekkelenkamp van de gemeente Zwolle onderzoeken hoe je een gezonde leefomgeving kunt

ontwikkelen samen met bewoners. Met het Lübeckplein in Zwolle als voorbeeld. Hoe maak je van een

anoniem plein dat nauwelijks wordt gebruikt samen met bewoners een levendige plek waar iedereen graag

wilt zijn? Bekijk hun presentatie. 

 

 

Serge, Ivo en Caro van 52wekenduurzaam deelden hun succesverhaal in de workshop ‘Meer dan

52wekenduurzaam: hoe krijg je mensen op een lichtvoetige manier mee om duurzamer te leven. Namelijk

door te focussen op acties die het leven leuker, mooier, gezelliger, goedkoper en gezonder maken. Want dan

is het veel makkelijker vol te houden én bereiken we meer. Win-win dus. Bekijk hun presentatie. 

 

Een gezonde leefomgeving ontwikkelen samen met bewoners

Hoe krijg je mensen op een lichtvoetige manier mee om duurzamer te leven?

Workshop duurzame doeners: durf bottom-up te verduurzamen!

https://www.atlasleefomgeving.nl/documenten/webinar-atlas-lubeckplein?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.gezondeleefomgeving.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/documenten/webinar-atlas-lubeckplein?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.dropbox.com/s/7bjfi9pnli3t8ar/presentatie%2052wekenduurzaam%20low%20key.pptx?dl=0&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://52wekenduurzaam.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.dropbox.com/s/7bjfi9pnli3t8ar/presentatie%2052wekenduurzaam%20low%20key.pptx?dl=0&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij van Geluksplekken gaven op 28 september de allereerste

maandelijkse Atlas-workshop. Tijdens de workshop Geef duurzame doeners een boost! onderzochten zij wat

we kunnen leren van de successen én uitdagingen van duurzame doeners. Durf bottom-up te verzuuraamen.

En steek het positief in: duurzaam doen maakt gelukkiger! Lees het verslag of bekijk de film Verbeter je plek,

verhoog je geluk. 

 

Leestip!

Schrijfster Nicolien Mizee is naast schrijfdocent ook een fervent vogelaar. Al jaren houdt ze in

kleine opschrijfboekjes bij welke vogels ze heeft gezien. Van de torenvalk tot het puttertje. In

Nicolien Mizee’s Vogelboek tekent ze de vogels na en beschrijft ze haar observaties. Bekijk

de vogelwereld door de ogen van een van de eigenzinnigste schrijfsters van Nederland.

ZELF AAN DE SLAG

Hoe word je een paddenpoelprins(es)?

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/verslag-workshop-duurzame-doeners?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.geluksplekken.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/verslag-workshop-duurzame-doeners?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.geluksplekken.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://libris.nl/boek?authortitle=nicolien-mizee/nicolien-mizee-s-vogelboek--9789028213135&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


Paddenpoelen worden steeds populairder. Maar de aanleg van zo’n poel kost toch de nodige  voorbereiding.

Waar moet je op letten? Atlas gaat in gesprek met Cindy en Ilvy: de één heeft een succesvolle poel

aangelegd, de ander moest opnieuw beginnen. Wil jij ook een paddenpoel gaan aanleggen? Lees de tips

van Cindy en Ilvy en leer hoe je zelf een kikkerkoning(in) of paddenpoelprins(es) wordt!

Het Atlas-team wenst jou…

fijne kerstdagen! En namens alle Atlassers ook alvast een heel fijne jaarwisseling. Op naar

nog meer leuke workshops, kaarten en acties voor een gezonde leefomgeving. Tot in 2022!

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. 

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/hoe-word-je-paddenpoelprinses?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/hoe-word-je-paddenpoelprinses?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuwsbrieven?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
http://abonneren.rivm.nl/?mm_not=1&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://abonneren.rivm.nl/privacy?mm_not=1&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


Reacties op of vragen over deze nieuwsbrief? Mail: atlasleefomgeving@rivm.nl


