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

 

Vanaf je bureaustoel thuis allerlei interessante workshops volgen en interessante sprekers horen? Dat kan

op dinsdag 18 mei 2021! Dan organiseert het Atlas-team de Atlas Werkconferentie Online. Natuurlijk was het
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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.
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Vers van de pers: Doe mee aan de Atlas Werkconferentie 2021
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leuker geweest als we elkaar live konden ontmoeten. Maar dat is door de coronamaatregelen helaas nog niet

mogelijk. Daarom nodigen we je uit om digitaal met ons op ontdekkingstocht te gaan om onze leefomgeving

te verkennen. Ga je mee?

 

 

Onze kaart met energielabels is geactualiseerd. Er zijn zo’n 600.000 nieuwe adressen bijgekomen met een

label. Ook zijn bestaande labels soms gewijzigd door woningaanpassingen. Het energielabel laat zien hoe

zuinig of onzuinig een bepaalde woning is. Scoort jouw huis niet zo goed? Ga dan aan de slag! Door je

energieverbruik te verlagen, kun je effectief je eigen CO2-uitstoot verminderen. Beter voor het klimaat én je

portemonnee.

 

 

Begin dit jaar organiseerde Atlas Leefomgeving de digitale workshop Herken natte koeltorens met

kunstmatige intelligentie. Die workshop was speciaal bedoeld voor medewerkers van Omgevingsdiensten.

Atlas-teamleden gingen in op de tool waarmee mogelijke natte koeltorens met kunstmatige intelligentie

ontdekt konden worden op hoge resolutie luchtfoto’s. De workshop werd druk bezocht. Wat leverde het op?

 

Schrijf je alvast in!

Kaart Energielabels geactualiseerd

Resultaten workshop natte koeltorens herkennen

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/ga-aan-slag-met-verduurzamen-van-je-huis?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-z=12.43027169090272&gm-x=134570.59184780915&gm-y=457904.76916294615&gm-b=1544180834512,true,1;1607347978838,true,0.8&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/ga-aan-slag-met-verduurzamen-van-je-huis?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/resultaten-workshop-natte-koeltorens-herkennen?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/resultaten-workshop-natte-koeltorens-herkennen?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://atlaswerkconferentie.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


WIST JE DAT.....

het Verdrag van Aarhus in 2001 inging? Dit Europese verdrag verplicht overheden om te

zorgen dat burgers toegang hebben tot milieu-informatie. Dit is het begin van onze Atlas

Leefomgeving! De Atlas bevindt zich nu dus in 'haar puberjaren' en blijft zich ontwikkelen. Wij

hopen de komende jaren nog veel meer Nederlanders te inspireren en ondersteunen bij het

maken van een passende keuze voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

VERKEN DE BUURT

Carin woont lekker landelijk aan de rand van Zwolle

Elke maand checkt een Nederlander zijn/haar plek! Carin (54) woont lekker landelijk aan de rand van

Zwolle. Omringd door grazende koeien, cirkelende buizerds en galopperende veulens heeft ze weinig te

wensen over. En het winkelcentrum is ook vlakbij. Carins ideale woonplek? Daar woont ze al!

Tip: NK Tegelwippen
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Van 30 maart tot 30 september 2021 vindt het NK Tegelwippen plaats. Ook de Atlas

Leefomgeving draagt zijn steentje bij! De Duurzame Week stimuleert Utrechters om mee te

doen. Samen met de Duurzame Week delen wij ervaringen van de tegelwippers in Utrecht.

En bieden wij de komende maanden inspiratie hoe jij jouw tuin het beste kan vergroenen.

Doe jij mee?

ZELF AAN DE SLAG

Leer van duurzame doeners uit Utrecht!

Don’t worry, be happy! Op 20 maart, de Internationale Dag van het Geluk, lanceerden Liesbeth

Paardekooper en Marion van Amelrooij hun gids Gelukkig Utrecht, op pad met duurzame doeners. Ze gaan

mee met 16 duurzame doeners in Utrecht die geluksplekken creëren, behouden en versterken. Doe

inspiratie op en word zelf een duurzame doener. Of laat weten wie jouw favoriete plekverbeteraar is en maak

kans op de gids!

Maak jij ook je eigen geluksplek?

https://nk-tegelwippen.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://duurzameweek.nl/event/nk-tegelwippen-utrecht-2021/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/maak-sprong-naar-gelukkige-leefomgeving?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/maak-sprong-naar-gelukkige-leefomgeving?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.geluksplekken.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Atlas-redacteur Jeannine Brand kwam vorig jaar net voor corona terug van een mooie reis uit Vietnam. Ze

droomde al van de volgende verre bestemming. En toen legde de lockdown alles stil. Waar zoek je nu geluk,

rust en ruimte nu grenzen en terrassen gesloten zijn? Nou, in een stacaravan! Jeannine ontdekte hoe leuk

dichtbij eigenlijk is en dat je niet naar Verweghistan hoeft voor je levensgeluk.

 

 

Woon jij een stad? Dan is de kans groot dat een van de wormenbakken van Rowin Snijder in jouw stad staat!

Rowin Snijder van Le Compostier laat zien hoe leuk het is om samen met je buren aan de slag te gaan met

wormcomposteren. Super compost voor in je tuin, meer groen in je buurt en meer contact met je buren.

Rowin: "Het brengt mensen in beweging en verbindt mensen. Als de compost klaar is, is dat vaak aanleiding

voor een leuk straatfeestje!"

 

Ga met je buren wormcomposteren voor supercompost en gezelligheid!

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
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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

