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Een nieuw jaar en een nieuwe thema-indeling!

Eindelijk is het zover en kunnen we onze nieuwe thema-indeling presenteren. Hier hebben

we achter de schermen heel hard aan gewerkt! Zo hebben wij al onze thema's in een nieuw

jasje gestoken en zijn er een aantal nieuwe thema's bijgekomen. Onze teksten zijn nu

duidelijker. En onze informatie sluit beter aan de vragen die bij onze doelgroep leven. Kijk je

mee?

Schone lucht



In het vernieuwde thema Schone lucht lees je onder andere meer over de nieuwe WHO-advieswaarden, het

Schone Lucht Akkoord en het netwerk Samen Meten. Wist je dat lucht het meest gelezen thema op de Atlas

is? Via social media krijgen we regelmatig vragen binnen. Onze teksten zijn nu duidelijker – het onderwerp is

al ingewikkeld genoeg...

Kijk op de subthema's Fijnstof en Stikstofdioxide voor de nieuwe WHO-advieswaarden. Deze liggen lager

dan die uit 2005. Om de nieuwe advieswaarden te halen, zijn maatregelen nodig. Gelukkig is al veel beleid in

gang gezet. Denk bijvoorbeeld aan het weren van verkeer in de binnenstad of het verminderen van de

uitstoot van bouwmachines.

Het goede nieuws is dat de lucht in Nederland schoner is geworden. Lees meer over lucht op onze

Kennispagina. Het subthema Geur van veehouderij vernieuwen we later dit jaar. Mis je iets? Laat het ons

weten!

 

Geluid in je omgeving

https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/schone-lucht?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/sites/default/files/newsletters/pagina%E2%80%99s%20fijnstof%20en%20stikstofdioxide.?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/schone-lucht/fijnstof?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/schone-lucht/stikstofdioxide-NO2?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/schone-lucht/kennis?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


Het thema Geluid heeft een nieuw jasje met meer aandacht voor de omgeving. Zo is het

subthema Stiltegebieden aangevuld met informatie over soundscaping in de stad. Soundscaping gaat om de

beleving van geluid. Hoe zorg je voor variatie in geluiden in een stad? Lees het interview met hoogleraar

auditieve cultuur Marcel Cobussen.

Bekijk onze nieuwe kaart met het geluid van windturbines. Op basis van de hoogte en het vermogen van de

turbines berekende het RIVM de geluidbelasting.

Ook nieuw is het onderwerp ‘trillingen’ bij het subthema Treinverkeer.  Ruim 2 miljoen mensen wonen in

Nederland op minder dan 300 meter van het spoor. 40% van de omwonenden heeft veel last van trillingen

van goederentreinen. Het RIVM startte onlangs met de vervolgmeting ‘Wonen aan het spoor’. Die cijfers

nemen we mee in de volgende update!

 

Klimaatverandering

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?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/nieuws/hoor-hofbogen-er-zit-muziek-in-stadsnatuur?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&activeTools=layercollection,search,info,bookmark,measure,draw,koeltorens&activateOnStart=layercollection&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=4&gm-b=1544180834512,true,1;1612611655474,true,0.5&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.rivm.nl/wonen-langs-spoor/vervolgmeting-wonen-langs-spoor?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


Een flinke overstroming na een periode van non-stop-regen, dat was wat klimaatverandering in 2021 voor

Nederland betekende. Waar de zomer meestal in het teken stond van hittegolven en sterfte door hitte werden

we in het afgelopen jaar geconfronteerd met water waar dijken niet tegenop konden.

En bij de Atlas hebben we dat meteen gemerkt. Onze overstromingspagina werd nog niet eerder zoveel

bezocht. Ook het nieuwsbericht Hoe goed is Nederland beschermd tegen het water? wordt nog steeds

massaal bezocht. In 2021 voegden we kaarten toe over kansen voor klimaatadaptatie en gingen we met

onze betrokken themagroep aan de slag om de informatie te actualiseren.

Klimaatverandering blijft een belangrijk thema en de relatie met gezondheid wordt steeds actueler. In 2022

gaan we door met de nieuwste inzichten beschikbaar maken!

 

Groen en water

https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/klimaatverandering?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/klimaatverandering/overstroming?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/hoe-goed-is-Nederland-beschermd-tegen-het-water%3F?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/aan-slag-met-klimaatadaptatie-hier-doe-je-dat?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


Het thema Groen en Water gaat over de natuur, een gezonde bodem en de kwaliteit van water. Die staan

aan de basis van gezond leven.

Bij het subthema Verbindingen groen en water lees je meer over hoe een groene en waterrijke omgeving

verbonden is tot een groot netwerk en hoe natuur mensen verbindt. Een mooi voorbeeld is het Dakpark

Rotterdam waar je de natuur kunt beleven en bewoners samen verantwoordelijk zijn voor het groen. Een

plek waar buurtbewoners en parkbezoekers samenkomen. 

Bora Sekerci, student van Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, maakte prachtige

foto’s. Hij ging voor ons op pad in de winter, een moeilijke periode om foto’s te maken van de natuur.

Nieuwsgierig geworden naar dit nieuwe thema Groen en Water? Neem snel een kijkje! 

 

Eropuit

https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/groen-en-water?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/groen-en-water?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/groen-en-water?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/groen-en-water/verbindingen?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/groen-en-water/natuur?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?  Bekijk de GIF op ons nieuwe thema Eropuit en maak binnen een halve

minuut een reis door 12.000 jaar landschapsgeschiedenis.

Maar er valt nog veel meer te ontdekken op ons nieuwe thema. Kijk op onze nieuwe kaarten welke

kastelen en molens in jouw buurt staan. Doe inspiratie op met onze ervaringsverhalen over vogels spotten op

Texel en hunebedden kijken in Drenthe. Of bewonder de monumentale bomen in jouw buurt.  

Waarom is buiten bewegen gezond? Dat lees je bij het subthema Bewegen. Ontdek welke speelplekken van

Staatsbosbeheer er in jouw buurt staan. Of check hoe beweegvriendelijk jouw eigen leefomgeving is.

Omdenken omschrijft het zo mooi: “Je zou minstens 20 minuten per dag in de natuur moeten doorbrengen.

Tenzij je het heel druk hebt. Dan minstens een uur.” Ontdek op het subthema Ontspannen waarom

ontspannen zo belangrijk is voor je gezondheid. En doe inspiratie op met onze tips.

Nog dit jaar gaan we Eropuit aanvullen met het nieuwe subthema Onderweg. 

 

Prettig wonen

https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/eropuit?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/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&activeTools=layercollection,search,info,bookmark,measure,draw,koeltorens&activateOnStart=layercollection&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=4&gm-b=1544180834512,true,1;1617013204737,true,1&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&activeTools=layercollection,search,info,bookmark,measure,draw,koeltorens&activateOnStart=layercollection&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=4&gm-b=1544180834512,true,1;1617013204733,true,1&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/monumentale-bomen-op-kaart?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/eropuit/bewegen?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=155000.00000000003&gm-y=460000&gm-b=1544180834512,true,1;1555314118270,true,1&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=155000.00000000003&gm-y=460000&gm-b=1544180834512,true,1;1633676773896,true,0.7&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/eropuit/ontspannen?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


Op ons nieuwe thema Prettig wonen vind je alles wat je wilt weten over prettig wonen. Een gezonde en

veilige omgeving is misschien niet zo vanzelfsprekend als je denkt. Zo neemt de bodemdaling door

toenemende droogte toe. Huizen kunnen hierdoor verzakken. Kijk op het subthema Veilig wonen wat je zelf

kunt doen.

Nederland is een dichtbevolkt land en de druk op de vierkante meter is groot. Hoe houden we onze buurten

leefbaar? En wat verstaan we onder leefbaarheid? En hoe kun je zelf bijdragen? Kijk op het subthema

Leefbaarheid voor tips.

Mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich niet alleen gezonder, ze zijn het ook! Op het

subthema Groen dichtbij lees je waarom dat zo is. Maak jouw eigen buurt groener met de tips uit onze

praktijkverhalen. Wij zijn straks benieuwd naar jouw geveltuin!

 

Veilige omgeving

https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/prettig-wonen?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/prettig-wonen?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/prettig-wonen/veilig-wonen?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/prettig-wonen/leefbaarheid?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/prettig-wonen/groen-dichtbij?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


Mensen willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Toch zijn er altijd gevaren en risico's.

Ongelukken, brand, overstromingen, het kan allemaal gebeuren. De kans hierop is vaak klein, maar we

willen wel graag weten wat de risico’s en de gevaren zijn. 

Wat betekent een veilige omgeving voor de gezondheid? Welk beleid is er om risico’s tegen te gaan? En wat

kun je zelf doen om een veilige omgeving te maken en jouw leefomgeving te verbeteren? Dat lees je op onze

vernieuwde pagina Veilige omgeving.

De komende tijd gaan we hard aan de slag om de kaarten uit het Register Externe Veiligheid en de

Risicokaarten op te nemen. Deze zijn niet alleen bedoeld voor burgers, maar ook voor experts en

professionals. 

Meedoen met de Atlas?

Lijkt het je leuk om bij een van de thema's mee te denken over de inhoud? Meld je aan als

themalid! Dat kan via  atlasleefomgeving@rivm.nl. 

ARCHIEF NIEUWSBRIEVEN

https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/veilige-omgeving?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/veilige-omgeving?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
http://atlasleefomgeving@rivm.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


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

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/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

