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

 

Op 21 januari 2021 ging de 2.0 versie van Check je plek live! De vragen stroomden binnen. Waarom nemen

jullie ‘houtrook’ niet mee in de berekeningen voor de luchtkwaliteit? Wordt er gewerkt met satellietdata? Kun
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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.

ACTUEEL

Krijg het antwoord op de meest gestelde vragen over Check je plek 2.0!

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/krijg-antwoord-op-meest-gestelde-vragen-over-check-je-plek-20?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


je je plek niet gewoon bij de buren checken? Lees hier welke antwoorden het Atlas-team geeft op alle

interessante binnengekomen vragen en opmerkingen. Of lees terug wat er nieuw is in Check je plek 2.0.

 

 

Op de Atlas Leefomgeving actualiseren we elk jaar de luchtkaarten. De kaarten van 2019 laten een

verbetering van de luchtkwaliteit zien ten opzichte van 2013-2018. De daling van fijnstof en stikstofdioxide in

onze lucht zet door. Dat is goed nieuws. Schone lucht betekent gezondheidswinst! In het voorjaar van 2020

daalden de gemeten concentraties stikstofdioxide en fijnstof tussen 10 en 30 procent. Wij zijn benieuwd naar

de luchtkaarten uit 2020. Zien we de daling straks ook in de jaargemiddelden terug?

 

 

Op 9 en 11 februari vonden de Atlas-themasessies plaats. Helaas digitaal, maar dat is niet anders in

coronatijd. In 1,5 uur konden alle deelnemers kennismaken met en brainstormen over de nieuwe thema-

indeling. En natuurlijk zelf nieuwe ontwikkelingen delen vanuit hun eigen werkveld. Het leverde veel op! Hele

leuke ideeen, goede opmerkingen en mooie tips om onze nieuwe thema-indeling verder uit te werken!  

 

 

Check de luchtkwaliteit in het jaar voor COVID-19

Met alle experts rond de tafel in Atlas-themasessies

 

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/krijg-antwoord-op-meest-gestelde-vragen-over-check-je-plek-20?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/krijg-nog-beter-beeld-van-jouw-leefomgeving-met-check-je-plek-20?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/check-luchtkwaliteit-in-jaar-voor-covid-19?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/check-luchtkwaliteit-in-jaar-voor-covid-19?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/met-alle-experts-om-digitale-tafel-tijdens-atlas-themasessies?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/met-alle-experts-om-digitale-tafel-tijdens-atlas-themasessies?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

De nieuwe kaart Geluid van windturbines geeft een globaal beeld hoeveel geluid windturbines in Nederland

veroorzaken. Ongewenst geluid kan hinder en gezondheid veroorzaken. Uit een recente literatuurstudie van

het RIVM blijkt hoe sterker (in decibel) het geluid van windturbines, hoe groter de hinder ervan. Ook laat het

onderzoek duidelijk zien dat omwonenden minder hinder hebben van de windturbines als ze betrokken

werden bij de plaatsing ervan.

 

 

Nieuwe kaarten geven een overzicht van de meetlocaties en de gemeten gehalten in de grond van de PFAS-

stoffen PFOS en PFOA. Deze gegevens zijn gebruikt voor de afleiding van de definitieve

achtergrondwaarden PFAS in landbodem. Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel PFAS er al in de

bodem zit op plekken waar geen vervuilingsbron is. Ook zijn de gegevens die door derden met het RIVM zijn

gedeeld opgenomen in een aparte kaart.

 

NIEUWE KAARTEN

Hoeveel geluid produceren windturbines in Nederland?

Kaart brengt definitieve achtergrondwaarden PFAS in beeld

WIST JE DAT.....

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;1612611655474,true,0.8&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;1612611655474,true,0.8&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.rivm.nl/nieuws/overzicht-van-literatuur-over-gezondheidseffecten-geluid-windturbines?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/kaart-brengt-definitieve-achtergrondwaarden-pfas-in-beeld?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/kaart-brengt-definitieve-achtergrondwaarden-pfas-in-beeld?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-z=3.857422141260884&gm-x=165798.3190349183&gm-y=421794.2977406522&gm-b=1544180834512,true,1;1609839926010,true,1&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


Anta Flu over is op biologisch afbreekbare wikkels? Een wapenfeit van mensen die

zwerfafval rapen! Zo bracht Zwerfinator Dirk Groot in kaart hoeveel wikkels waar in

Nederland werden aangetroffen. 

VERKEN DE BUURT

Heddy Hummelen uit Usselo

Elke maand checkt een Nederlander zijn/haar plek! Heddy (78) woont in het buitengebied van Enschede,

nabij het dorp Usselo. Samen met een architect ontwierp ze haar eigen huis. Hoe ervaart Heddy haar

woonomgeving? Lees over hoe een boom wat tulpen kwijtraakte, maar er een verhaal voor terug kreeg.

 

GLUREN BIJ DE BUREN

Doe mee aan de Ommetjes-bedrijvenchallenge!

Van 1 t/m 31 maart wordt de allereerste landelijke Ommetjes-Challenge gehouden. Deelnemende bedrijven

gaan de strijd met elkaar aan om zoveel mogelijk punten bij elkaar te wandelen in het kader van de

Wandelen tijdens je Werk-dag. Met deze challenge hopen de Hersenstichting en Stichting Wandelnet nog

meer (thuis)werkenden in beweging te krijgen. Kijk snel hoe jij met jouw organisatie mee kunt doen.

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/zwerfinator-dirk-groot-zet-zwerfafval-op-kaart?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/verken-je-buurt?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/verken-je-buurt?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
http://website.wandelnet.klantsite.net/nieuwsbericht/2021/01/19/Eerste-landelijke-Ommetje-bedrijvenchallenge?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.wandelnet.nl/wandel-naar-je-werk-dag/aanmelding-bedrijf?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


AGENDATIP

Het Netwerk Maak ruimte voor gezondheid organiseert op 26 februari (ochtend) een webinar

over het verankeren van gezondheid in omgevingsplannen. Wat zijn kansen en dilemma’s bij

het realiseren van gezondheidsambities in de praktijk?

Lees meer over het programma van deze bijeenkomst en meld je aan!

ZELF AAN DE SLAG

Composteren kun je leren

Ireen Laarakker van Balkonton is expert op het gebied van wormcomposteren. Meer met je gft-afval doen?

Dat kan! Zonde toch om alles zo maar weg te gooien. Leer van Ireen van Laarakker van Balkonton hoe je

aan de slag kunt met een wormenbak. Want zelf composteren kan iedereen leren. Komt er straks een

wormcompostfabriekje op jouw balkon?

https://www.gezondeleefomgeving.nl/netwerkbijeenkomst-gezondheid-in-omgevingsplannen?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/composteren-kun-je-leren?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


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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