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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. En schrijf je in voor de Atlas Werkconferentie Online, waar je in deze

nieuwsbrief meer over leest. 

VERS VAN DE PERS

Atlas Werkconferentie Online 2022

Het Atlas-team nodigt je uit voor de Atlas Werkconferentie Online op 21 april 2022. Het thema dit jaar is 'Van

Praten naar Doen.' In de ochtend starten we met een talkshow, onder leiding van Milouska Meulens (bekend

van het Jeugdjournaal). Na de lunch zijn er drie rondes met interactieve en inspirerende workshops. Doe je

mee? Bekijk het programma op de Atlas Werkconferentie-pagina en schrijf je in! 

https://www.atlaswerkconferentie.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlaswerkconferentie.nl/page/993693?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Een groene tuin: daar word je toch vrolijk van? Milieu Centraal organiseert samen met ons en andere

partners van 12 tot en met 18 april 2022 De Week van de Groene Tuin.Tijdens de Week van de Groene Tuin

gaan we samen zoveel mogelijk tuinen, balkons en straten (verder) vergroenen en verduurzamen. Doe ook

mee straks! Bereid je alvast voor met de tips van Milieu Centraal.

 

Meld je aan!

Doe jij ook mee aan de Week van de Groene Tuin?

Feel It! De Expo en de Atlas Leefomgeving

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/doe-jij-straks-ook-mee-aan-week-van-groene-tuin?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://weekvandegroenetuin.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/doe-jij-ook-mee-aan-week-van-groene-tuin?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlaswerkconferentie.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://r.mail.momice.com/tr/cl/6CNS3ZlmRDNTTBJbQFAM29gerXZPPydaYWfo7wBFVt8lETAb8-fGNxReP-AGHkF6JCSAcGTbN4ryzi8yBkrxg1kIL7XR_3sxV2o5FQSgDbjTCUKYJNxpe61zcHChDA9Qa1B_brMKZE8mt_GexzBbEKWEyddKRSMGGWxm93uqE5TkoNkWo5PYqaELsTh5JIsrrk5_bChleqnXcADF27n4MhiVZQINAIN3cLv8OptnNJRic78d8PksTG90?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Feel It! De Expo is de samenwerking aangegaan met Gigstarter, Amsterdam Dance Event en Atlas

Leefomgeving. Het doel van Feel It! De Expo was 'het publiek inspireren om meer in contact te staan met

hun omgeving, met kunst en met elkaar'. De beeldende kunst en de muziek vormden het uitgangspunt, maar

met de kaarten van de Atlas werd de bewustwording naar de leefomgeving gecreërd en de schoonheid

benadrukt.

 

 

Omdenken is kijken hoe je de energie van een probleem(situatie) kunt gebruiken voor iets  nieuws. Atlas-

redacteur Jeannine Brand onderzoekt hoe we tijdens deze derde lockdown ons leven leuker kunnen maken

en tegelijkertijd onze leefomgeving kunnen verbeteren. Omdenken met de Atlas! De grondlegger van

omdenken, Berthold Gunster, toerde in het najaar door Nederland met zijn theatershow ‘Zoals verwacht loopt

alles anders. 

 

Omdenktips om je leven leuker te maken en je leefomgeving te verbeteren

WIST JE DAT...

De Atlas Leefomgeving staat tien jaar online! We hebben al onze thema's in een nieuw jasje

gestoken. Daar hebben we achter de schermen hard aan gewerkt. Onze teksten zijn nu

duidelijker en onze informatie sluit beter aan bij de vragen die bij onze doelgroep leven. Ga

je mee op ontdekkingstocht langs onze thema’s?

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/panel-met-artiesten-van-feel-it-expo-2021?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.amsterdam-dance-event.nl/en/program/2021/feel-it-de-expo/1502175/?msclkid=9f7a0dbeaab111ecb487b992c51a2d89&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/omdenktips-om-je-leven-leuker-te-maken-en-je-leefomgeving-te-verbeteren?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/omdenktips-om-je-leven-leuker-te-maken-en-je-leefomgeving-te-verbeteren?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.omdenken.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Het was een bijzonder jaar: 2020. Opeens was er corona en de lockdown overviel ons allemaal. Niet naar je

werk en minder bezoekjes aan familie en vrienden. Toch leverde dit ook iets positiefs op: schonere lucht. Dat

zie je terug op de nieuwe luchtkwaliteitskaarten 2020 op de Atlas Leefomgeving. Het afgenomen wegverkeer

droeg bij aan een daling van de concentraties stikstofdioxide en fijnstof. Maar ook vóór corona daalden de

concentraties al. Lees meer!

 

 

Onze geluidshinderkaarten zijn bijgewerkt met de meest actuele data. De kaarten geven een beeld welk

percentage van de bevolking in Nederlandse gemeenten ernstige geluidshinder ondervindt. Er zijn vijf

kaarten geactualiseerd: treinverkeer, wegverkeer (<50 km/u en >50 km/u), vliegtuigen en de buren. Kijk hoe

jouw gemeente scoort en van welke soort geluidshinder mensen in jouw gemeente het meest last hebben! 

 

NIEUWE KAARTEN

2020: een bijzonder jaar voor de luchtkwaliteit

Geluidshinderkaarten geactualiseerd

Licht uit en sterren aan!

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/2020-bijzonder-jaar-voor-luchtkwaliteit?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-z=3&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-b=1544180834512,true,1;1643032516845,true,0.8&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-z=3&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-b=1544180834512,true,1;1643032516847,true,0.8&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/2020-bijzonder-jaar-voor-luchtkwaliteit?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/geluid-in-je-omgeving/kaarten?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=217761.51375&gm-y=450920.531875&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1647511156210,true,0.8&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=217761.51375&gm-y=450920.531875&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1647511156212,true,0.8&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=217761.51375&gm-y=450920.531875&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1647511156213,true,0.8&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=217761.51375&gm-y=450920.531875&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1647511156211,true,0.8&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;1647511156209,true,0.8&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) riepen begin dit jaar mensen op om sterren te gaan

tellen. Daarmee willen ze een nieuwe jaarlijkse traditie in het leven roepen: sterren kijken voor de

wetenschap.Het doel? Mensen meer bewust te maken van de toenemende lichtvervuiling. De

Lichtemissiekaart is geactualiseerd voor het jaar 2020. Een nieuwe GIF op de Atlas geeft een beeld van de

lichtvervuiling in Nederland van 2012 tot 2020.

 

Wist je dat...

de Groene Kaap in de categorie 'platte daken' de Dakaward van het jaar 2021 gewonnen

heeft? Het dak bovenop een omvangrijk wooncomplex bevat veel mooie groene 

verrassingen. Bekijk het winnende dak. Maar er is nog veel meer onbenut potentieel in

Nederland. Bekijk op de Platte daken-kaart waar groene kansen liggen

Verken je buurt

Marjolein uit Tuindorp, Utrecht

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/lichtemissie?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;1601630788619,true,0.8&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/sites/default/files/2022-02/Lichtemissie_2012-2020_v2.gif?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.dakenraad.nl/dakaward-2021-gaat-naar-de-groene-kaap/?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=181357.19917968754&gm-y=478504.64013671863&gm-z=10&gm-b=1544180834512,true,1;1553092487291,true,0.8&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


Elke maand checkt een Nederlander zijn/haar plek. Marjolein woont nu al bijna 40 jaar in de wijk Tuindorp

Oost in Utrecht, nu in haar eentje in een kleine flat op 10 hoog. Toen mijn kinderen nog jong waren was de

wijk heel saai. Er woonden veel oudere mensen, maar dat is wel veranderd. Het is best een groene buurt. Ik

kan van bovenaf zien hoeveel bomen er staan in mijn buurt. Vlakbij heb ik een volkstuin. Dit is een beetje

wilde tuin waar heel veel beestjes kunnen leven. Vogels, vlinders en andere kriebelbeestjes.

Leestip: Maak een Treurtrip!

Een doorsnee reisgids over Nederland gaat al snel over de Amsterdamse grachten, de

Keukenhof en de molens van de Kinderdijk. Al die plekken zijn prachtig. Maar journalist Mark

van Wonderen daagt ons in zijn vorig jaar uitgebrachte boek Treurtips uit eens verder te

kijken. Plekken die zo mooi van lelijkheid zijn dat ze ontroeren. In Treurtrips nodigen kaarten

met inspirerende fiets-, wandel- en scootmobielroutes uit om al deze plekken te verkennen. 

ZELF AAN DE SLAG

Zet jouw buurt in bloei met guerrilla gardening

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/marjolein-uit-tuindorp-utrecht?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/maak-treurtrip?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


Twee jaar geleden zegde ze haar baan op en begon ze de Stichting guerrilla gardeners. Cerian van Gestel is

bioloog en ‘aanjager’ van guerrilla gardening in Nederland. “Pak de klimaatverandering bij je voordeur aan.

Maak je eigen straat en je eigen buurt groen! En doe het op de manier die bij je past." Lees ons interview met

Cerian en ga zelf aan de slag!

Nog meer Atlas Nieuws?

Neem eens een kijkje op onze Twitter-pagina. Hier delen we veel Atlas-nieuws en inspiratie.

Denk je ook graag mee? Laat het ons weten! Stuur een mailtje naar

atlasleefomgeving@rivm.nl. We hopen je 21 april te zien tijdens de werkconferentie.

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

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/zet-jouw-buurt-in-bloei-met-guerrilla-gardening?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/zet-jouw-buurt-in-bloei-met-guerrilla-gardening?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://twitter.com/AtlasLO?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
mailto:atlasleefomgeving@rivm.nl.
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


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

privacy. 

https://abonneren.rivm.nl/privacy?mm_not=1&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving

