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

 

Voor het eerst vond de jaarlijkse Atlas Werkconferentie online plaats.  Zo'n 250 deelnemers deden mee. Wij
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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 editie van Atlas Actueel staat in het teken van de allereerste

digitale Atlas Werkconferentie.

VERS VAN DE PERS

Atlas Werkconferentie Online: the afterstory!

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/atlas-werkconferentie-2021-online-ook-succes?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


kijken terug op een geslaagde dag! Ben jij benieuwd hoe het was? Lees in het verslag alles over de Atlas

Talkshow. Dagvoorzitter Koen Croese sprak met diverse interessante gasten. Of blik terug op de inspirerende

workshops. Oftewel: geen aftermovie, maar een afterstory! En hopelijk kunnen we elkaar volgend jaar weer

live ontmoeten! 

 

 

Hoe kan de Dordtse openbare ruimte een kwaliteitsimpuls ondergaan én plek bieden aan tienduizend extra

woningen? De transformatie van de Dordwijkzone tot een Stadspark XXL, vol mogelijkheden voor natuur,

recreatie en cultuur, biedt de uitkomst! Wat is de haalbaarheid van dit Stadspark XXL? De gemeente

Dordrecht, Mecanoo, Decisio en het RIVM zochten het uit met de Groene Baten Planner. Lees hoe groen

meer waard is dan je denkt!

 

 

Wist je dat bomen net als gebouwen een rijksbeschermde status kunnen hebben? De Bomenstichting neemt

bomen van nationaal belang op in het Landelijk Bomenregister. Zoals hele oude bomen of bomen met een

bijzondere schoonheid. Beuken komen het vaakst voor, gevolgd door lindes, eiken, paardekastanjes en

platanen. Neem een kijkje op de Monumentale bomenkaart en kijk welke monumentale bomen in jouw buurt

te bewonderen zijn. 

Transformatie Dordwijkzone biedt groene en gezonde kansen

TWEE NIEUWE KAARTEN: BESCHERMD GROEN

Zijn er monumentale bomen in jouw buurt?
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We kennen allemaal ons stenen erfgoed: rijksmonumenten. Maar er zijn in Nederland ook 1300 groene

rijksmonumenten. Dit zijn tuinen, parken, verdedigingswerken, boerderijen, begraafplaatsen, landschappen

en bossen. Ze zijn beschermd vanwege specifieke aspecten en bijzondere kenmerken. Zo kunnen ze van

historische waarde zijn. Of er leven bijzondere soorten. Maak eens een mooie fietstocht langs groene

rijksmonumenten in jouw buurt. 

 

Bezoek eens ons groene erfgoed!

WIST JE DAT...

Wist je dat andere Europese landen ook een ‘eigen’ Atlas hebben? Zo hebben bijvoorbeeld

onze Duitse oosterburen het GEO portal voor de regio Nordrhein-Westfalen. In Belgie is het

Geopunt Vlaanderen de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Ook

hier is een kaartenbibliotheek aanwezig met kaarten over onder andere bouwen en wonen,

historie en mobiliteit. In Engeland werken ze met een Milieu en Gezondheid Atlas. Deze

maakt inzichtelijk hoe risico's op ziekten in mogelijke relatie staan met milieu, manier van

leven en/of locatie. Hartstikke interessant dus, die internationale Atlassen!

VERKEN JE BUURT

Twan uit Lisserbroek

Elke maand checkt een Nederlander zijn/haar plek! Twan (14) komt uit Lisserbroek, een dorp in de gemeente

Haarlemmermeer. Al zijn vrienden, de sportclubs en school zijn op korte fietsafstand. En kent hij veel mensen

in zijn buurt. Dat maakt het zo’n fijne woonplek! 
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GLUREN BIJ DE BUREN

Op 8 juni 2021 organiseert Planbureau voor de Leefomgeving van 15:00 tot 17:00 uur

de academielezing Internationale klimaatafspraken- wanneer doet Nederland genoeg? PBL-

onderzoeker en bekend klimaatonderzoeker legt uit waar Nederland staat. Wat kan én moet

Nederland doen om klimaatverandering tegen te gaan. Wil je graag meedenken? Na afloop

van de lezing is er tijd voor discussie en vragen uit het publiek.

ZELF AAN DE SLAG

Hoe maak jij jouw eigen stukje natuur?
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Het NK Tegelwippen heeft als doel om zoveel mogelijk tuinen in Nederland groener maken en loopt tot 30

september. Ecoloog Mark van Heukelum wipte vorig jaar tegels voor zijn Utrechtse geveltuin. Ontdek

waarom hij blij is met zijn eigen gemaakte stukje natuur in de stad. En ontvang ‘groene tips’ van Tinka

Chabot, de duurzaamste hovenierster 2019. Want tegels eruit, maar welk plantje erin?

 

 

Biodiversiteit is een voorwaarde voor ons welzijn en onze gezondheid. Dat maakte de World Health

Organization (WHO) duidelijk op 22 mei, de internationale dag van de biodiversiteit. De voedselproductie

loopt bijvoorbeeld gevaar als we de bodem uitputten en bestuivers verdwijnen. Hoe bewaren we de

soortenrijkdom? Think global, act local, schrijft de WHO. Atlas-medewerker Dieneke Schram-Bijkerk begint

met de bijen in haar achtertuin. Lees haar blog.

 

Bijentellen in eigen achtertuin

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

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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