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

 

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Recent onderzoek laat zien dat klimaatverandering nu al leidt tot
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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 Atlas Actueel is de laatste editie voor de zomerstop. Wij zien

jullie graag weer in september!

VERS VAN DE PERS

Waar kunnen we onze leefomgeving het beste aanpassen aan het klimaat?

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/aan-slag-met-klimaatadaptatie-hier-doe-je-dat?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
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meer sterfte door hitte. Zelf word je misschien vaker geconfronteerd met extreme buien, met ondergelopen

straten als gevolg. We kunnen onze leefomgeving aanpassen aan het veranderende klimaat. Maar waar kun

je dat het beste doen? Dat zie je op de nieuwe kaarten Klimaatrisico en Kwetsbare buurten voor

klimaatrisico's. 

 

 

Atlas-medewerker Stéphanie Wesselink is een geboren en getogen Rotterdammer en een echt stadsmens.

Maar ze is ook gek op de natuur. Die staat onder druk in steden. Stéphanie interviewt Roxy Tacq, adviseur

belangenbehartiger bij de ANWB. Zij werkt bij de ANWB aan het programma Verkeer in de stad: een nieuw

ontwerp voor stedelijke ruimte. Hoe maak je met micromobiliteit meer ruimte voor groen in de stad? 

 

 

Vorig jaar mei schreven we over het Snuffelfiets-experiment in de provincie Utrecht. Vijfhonderd fietsers

hadden toen 400.000 kilometer afgelegd met een meetkastje aan het stuur. De metingen gingen het hele jaar

2020 door. De resultaten zijn vorige maand verschenen in het tijdschrift International Journal of

Environmental Research and Public Health. Wat weten we dankzij de snuffelfietsers? En wat vindt

luchtexpert Joost Wesseling van het RIVM van de resultaten? Ontdek het nu.

 

Mijn droom: meer natuur in de stad

Wat weten we dankzij de snuffelfietsers?

WIST JE DAT...
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Op de Atlas Leefomgeving vind je sinds kort de nieuwe kaart Monumentale Bomen. Deze kaart laat alle

bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting zien. Lees welke

prachtexemplaren ons land kent en waarom deze beschermd moeten worden. Of ontwerp zelf je eigen

monumentale bomen-route en maak een rondje op de fiets of per benenwegen langs de monumentale

bomen in jouw omgeving.

 

 

“Gaan jullie weer naar die ouwe zooi kijken?” Dat kreeg Atlas-redacteur Mirjam vaak te horen op vakantie in

Ierland. Zij en haar reisgenoten kregen maar geen genoeg van de oude Keltische overblijfselen. Het goede

nieuws is dat je niet naar Ierland hoeft voor mooie oude stenen. In Nederland vind je ze ook! Op de kaart

op een warme zomerse dag het temperatuurverschil tussen stad en platteland wel tot 7

graden Celsius kan oplopen? Hoe warm kan het in jouw omgeving worden? Check het op de

Atlas-kaart Stedelijk hitte-eiland.

KAARTEN: DEZE ZOMER OP PAD MET DE ATLAS

Ontwerp je eigen monumentale bomenroute!

Ontdek de hunebedden en grafheuvels!
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Hunebedden en grafheuvels zie je waar deze staan. Lees meer over deze stille getuigen van onze oudste

geschiedenis.   

 

 

Onze molens zijn de iconen van onze cultuurhistorie. Op de nieuwe kaart Molens zie je deze klassieke

iconen volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen. Ga ze ontdekken! Ontwerp zelf op

de Atlas een mooie molentocht. Of doe de fietsroute langs het Geheim Genootschap van de fluisterende

molens in Noord-Holland. Maak een mooie reis langs verleden, heden en toekomst en laat je vooruit waaien

door de wind. 

 

 

Ook nieuw op de Atlas is de Kastelen-kaart. Je vindt daar alle intacte kastelen, kasteelruïnes, gebouwen met

origineel muurwerk van kastelen en tot slot de ringwalburgen. Kijk welke kastelen er bij jou in de buurt staan

en bewoner ze in het echt. Voel je even baron of barones! Of maak een mooie wandel- of fietstocht langs de

kastelen. De boswachters van Natuurmonumenten hebben de 10 mooiste routes voor je verzameld. Of bekijk

de Kastelen-wandelroutes van de ANWB.

 

Luister naar onze molens!

Maak een kastelentocht

Zomertip!
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Van 9 t/m 11 juli organiseert Duurzame Week het Duurzaam Weekend. Vanuit het Neude in

Utrecht kun je drie dagen lang meedoen aan activiteiten. En inspiratie opdoen om vrolijk te

verduurzamen. Van een workshop geveltuinieren tot een duurzame pubquiz. Ben jij erbij?

VERKEN JE BUURT

Imke uit Amsterdam

Imke heeft geen auto’s voor de deur en spot mensen die vogels spotten.

Hij kan kiezen uit maar liefst vier mooie groene plekken om hard te lopen.

Ontdek meer over zijn woonplek in Amsterdam.

ZELF AAN DE SLAG

Hoe overleef ik de warme zomerdagen? Maak het groen!
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Wij krijgen steeds vaker te maken met warme zomerdagen en hittegolven. Hoe ga jij daar mee om? Je

moeder zei het waarschijnlijk vaak toen jij jong was: smeren, kleren en weren. Maar je kunt ook zelf de

hittestress verminderen. Namelijk door je omgeving groener te maken. Hoe pak je dat aan? Doe groene

inspiratie op bij moesmeisje Kim Nelissen.   

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


