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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. 

VERS VAN DE PERS

Meld je aan voor de workshop 'Geef duurzame doeners een boost!'



 

Op dinsdag 5 oktober 2021 vindt de tweede Duik in de Atlas-dag plaats! Deze dag draait om de

In tuinderij Amelis' Hof presenteerde Liesbeth Paardekooper onlangs haar boek Gelukkig Utrecht: op pad

met duurzame doeners. In dit boek geeft ze bijzondere Utrechters een podium die zich elke dag met hart en

ziel inzetten om Utrecht mooier en duurzamer te maken.

Op dinsdag 28 september 2021 organiseert de Atlas Leefomgeving de workshop 'Samenwerken aan een

gelukkige omgeving: geef duurzame doeners een boost!' Leer van Liesbeth en haar samenwerkpartner

Marion hoe je van bedrijven en bewoners duurzame doeners kunt maken. Doe je mee?

Meld je aan!

De 2e editie van de Duik in de Atlas-dag komt eraan!
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themaleden van de Atlas Leefomgeving. Met hun kennis en expertise informeert de Atlas burgers over hun

leefomgeving. Het thema van deze dag is verbinding, zowel binnen als tussen de Atlas-thema’s. Heb jij als

themalid nog geen ‘save the date’ ontvangen? Ben jij geen themalid, maar wil jij graag aansluiten bij de Duik

in de Atlas-dag? Laat het ons dan weten! Neem hier contact met ons op.

 

 

Kan de productie van ons voedsel anders, beter en duurzamer? Herenboeren denkt van wel. Namelijk door

mensen te betrekken bij hun voedselproductie. En door landbouw en natuurherstel hand in hand te laten

gaan. Wat dit oplevert? Blije mensen, een betere leefomgeving voor mens en dier en eerlijk eten. Atlas in

gesprek met twee herenboeren en oprichter van Herenboeren Geert van der Veer.

 

Herenboeren laat zien hoe het ook kan

Factsheet gezondheidseffecten van windturbinegeluid

Onlangs publiceerde het RIVM een factsheet over gezondheidseffecten van

windturbinegeluid. Windturbines maken deel uit van de maatregelen om duurzame energie

op te wekken. Er verschijnen steeds meer windturbines en ze worden steeds groter. Het

geluid dat de turbines veroorzaken, leidt tot vragen over hun effecten op de gezondheid. Het

factsheet gaat ook in op andere zaken, zoals de slagschaduw van de turbines en hun invloed

op het landschap en de leefomgeving.

DE ZOMER VOORBIJ

Maak kennis met de Big 5 in Achterhoekse bloementuin
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Atlas-redacteur Mirjam Kroeze woont in hartje Utrecht en heeft een zomerhuisje in de Achterhoek. Ja, je hebt

van die mensen… Is ze in Utrecht al blij als ze een koolmeesje ziet, in de Achterhoek huppelen de

eekhoorntjes door de tuin. En ook al is de vergelijking oneerlijk, Mirjam kijkt toch hoe beide locaties scoren

op Check je Plek. Lees over de Big Five in Mirjams Achterhoeske zomerhuis. Benieuwd hoe jouw woon- of

vakantieplek scoort? Bekijk het op http://checkjeplek.nl.

 

 

Heb jij ooit een bloedmaan gezien? En ben jij al eens wezen vogelspotten? Atlas-medewerker Dieneke

Schram-Bijkerk was dit voorjaar met haar gezin op Texel. Lees hoe Dieneke en haar zoons met de

vogelontdekbox van IVN Natuureducatie en het Verkade-album van Jac. P. Thijsse op ontdekkingstocht

gingen. Op zoek naar vogels, maar er viel nog veel meer in de lucht te ontdekken.

 

Een Texelse bloedmaan en twee mille sterren

Nazomertip!

Leden van de Staten-Generaal, op dinsdag 7 september is het Duurzame Dinsdag! Een dag

waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. De meest

duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën maken kans op prijzen. Ook wordt er

een duurzaam lintje uitgereikt, en wordt er een duurzame troonrede gehouden. Benieuwd

naar het hele programma? Kijk dan hier.
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De nieuwe Atlas-medewerker Laura groeide op in de Achterhoek. Op haar 17e verhuisde ze voor haar studie

naar Leiden, drie jaar later naar Nijmegen. Hoewel ze een overtuigd stadsmens is, gaat ze nog maar wat

graag terug naar haar Achterhoekse ‘roots’. Laura interviewt haar grootvader Gerrit, die al 50 jaar (!) hobby-

boswachter en jachtopzichter is. Hoe heeft hij in een halve eeuw zijn hobby en de Achterhoekse natuur zien

veranderen? En wat betekent het nou écht om jachtopzichter te zijn? 

 

VERKEN JE BUURT

Verken de Achterhoek met jachtopzichter Gerrit

WIST JE DAT...

Nederland meer dan 1400 groene rijksmonumenten telt? Dit zijn o.a. tuinen, parken,

boerderijen en begraafplaatsen. Benieuwd waar deze rijksmonumenten staan? Of hóe en

wáárom deze worden beschermd? Kijk dan op onze Rijksmonumenten-kaart.

ZELF AAN DE SLAG

Een koeler en duurzamer huis? Ga het dak op!
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Een leefbare, klimatbestendige stad, wie wil dat nu niet? Maar hoe doen we dit? Simpel, door de hoogte in te

gaan en groene daken aan te leggen! Wat levert dat op voor jouw leefomgeving en voor jouzelf? Een betere

wateropvang, meer biodiversiteit, een koeler huis en een duurzamer dak! Twee trotse groene dakeigenaren

vertellen waarom een groen dak blij maakt. Ontdek via de Atlas Leefomgeving of jouw huis ook geschikt is

voor een groen dak. Waar wacht je nog op? Ga dat dak op en ga aan de slag!

WE GROEIEN HARD OP SOCIAL MEDIA!

Een mijlpaalmomentje: we zijn de 1500 (!) volgers gepasseerd op Twitter! Volg ons daar én

op Facebook voor het laatste nieuws over de Atlas Leefomgeving. Zoek je inspiratie om zelf

je leefomgeving te verbeteren? Volg ons dan op onze nieuwe Instagram-pagina! 

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

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Lees meer over

privacy. 

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

