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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. Dit keer staat de nieuwsbrief in het teken van de lancering van

Check je plek, 2.0.

ACTUEEL

Vers van de pers: Check je plek 2.0 staat online!

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


 

In mei 2020 lanceerde het Atlas-team Check je plek 1.0. Met deze tool krijg je met één klik op de knop een

overzicht van de kwaliteit van jouw leefomgeving. In de maand mei checkten 10.000 mensen hun plek! Het

Atlas-team ontving veel verschillende scores, vragen en opmerkingen. Deze hebben wij mee genomen in de

nieuwe versie van Check je plek. Die staat nu online! Kijk je mee wat er is veranderd?

 

 

Een woning kopen zonder dat je hem gezien hebt? Dat doen mensen echt! En wel in het programma Kopen

zonder kijken van tv-makelaar Alex van Keulen. Alex gebruikt onze Check je plek-viewer in zijn Woondossier.

Het Atlas-team neemt een kijkje achter de schermen bij de opnames van Kopen zonder kijken. Hoor van Alex

wat hij zo handig vindt aan Check je plek en waarom hij onze tool gebruikt. Bekijk het filmpje!

 

 

Op de nieuwe pagina Verken je buurt vind je verhalen van mensen die hun plek checkten met onze Check je

plek-tool. Lees hoe hoe andere mensen hun leefomgeving ervaren. Wij zijn benieuwd hoe jij je woonplek

 

Atlas-team op reportage bij Kopen zonder kijken

 

Jouw verhaal op Verken je buurt?
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https://www.atlasleefomgeving.nl/check-je-plek?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


ervaart. Herken je jouw leefomgeving in Check je plek? Wat is leuk en minder leuk aan jouw woonplek? Wat

zou jij graag willen veranderen? En wat is jouw ideale woonplek? Laat het ons weten via

atlasleefomgeving@rivm.nl en zie jouw verhaal op Verken je buurt terug.

 

 

Atlas Leefomgeving organiseerde op 12 januari de digitale workshop Herken natte koeltorens met

kunstmatige intelligentie. Tijdens deze workshop gingen Atlas-medewerkers in op de tool, die ontwikkeld

werd om natte koeltorens met behulp van kunstmatige intelligentie te detecteren op hoge resolutie

luchtfoto’s. Medewerkers van Omgevingsdiensten krijgen zo inzicht in mogelijke nieuwe locaties van natte

koeltorens in hun werkgebied. Bijna alle Omgevingsdiensten waren aanwezig!

 

 

Workshop natte koeltorens druk bezocht!

Wist je dat....

in de tweede helft van het jaar meer verhuisd wordt dan in de eerste helft? Benieuwd naar

nog meer informatie over verhuisgedrag van Nederlanders? Neem eens een kijkje bij

het Centraal Bureau van Statistiek.

VERKEN DE BUURT

Bedenker Check je plek checkt zijn eigen plek

mailto:atlasleefomgeving@rivm.nl
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In elke nieuwsbrief checkt een Nederlander zijn/haar plek! Harm (52) woont in Utrecht, in een wijkje met

walwoningen langs het drukste spoor van Nederland. Bovendien is hij de bedenker van onze nieuwe tool

Check je plek. Hoe ervaart hij zijn leefomgeving? Lees over het wonen in een dorp midden in de stad en hoe

de ideale woonplek van Harm eruit ziet.

Leestip!

Rijkswaterstaat interviewde Atlas-medewerkers Miranda Mesman en Bob Smit over de

Check je plek-tool. Miranda: "De tool is niet alleen handig bij verhuizingen. Met de

beschikbare informatie kun je ook het gesprek aangaan met jouw gemeente of provincie.

Daarnaast zorgt deze tool ervoor dat mensen zelf bewustere keuzes kunnen maken. Als het

heet is in je omgeving kun je bijvoorbeeld zelf na gaan denken wat je in je eigen tuin kunt

aanpassen zodat het wat koeler wordt in de zomer. Het gaat verder dan alleen de informatie

delen."

 

Lees het interview.

Zelf aan de slag
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Met een bos in eigen tuin draag je bij aan een groenere
leefomgeving voor iedereen

Het IVN wil met het ‘Tuiny Forest-project’ op zoveel mogelijk plekken in Nederland mini-bosjes plaatsen om

zo de biodiversiteit in de leefomgeving te vergroten. Miranda Mesman, projectleider Atlas Leefomgeving,

legde zo’n ‘tuiny forest’ aan in haar voortuin. Lees hoe zij dit aan heeft aangepakt en wat er allemaal bij komt

kijken. En wie weet, ga jij ook wel aan de slag met zo’n tuiny forest.

 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief dan op 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. 

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


