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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
keer gaat het over stoere jongensverhalen, een brief van Mark Rutte, ontdek
je wat stilte voor de stad betekent, lees je over twee mooie
stadslandbouwprojecten en kun je twee nieuwe kaarten ontdekken. Wij
wensen je veel leesplezier!

VERS VAN DE PERS
Nieuwe kaarten

Onze kaartenbibliotheek is verrijkt met twee nieuwe kaarten! Op de kaart Energielabels van gebouwen staan
de geregistreerde energielabels van alle gebouwen in Nederland tot en met 1 januari 2020. Deze kaart is
bijvoorbeeld handig voor gemeenten die willen weten wat de energetische kwaliteit is van een bepaalde wijk.
De nieuwe kaart Windturbines geeft de hoogte en de locatie weer van windturbines in Nederland.

Hoe zorg je voor meer rust in een stad?

Hoe zorg je voor meer rust in een stad?

Door corona weten we hoe een stille stad eruitziet en klinkt. Dat waren we bijna vergeten. Stille straten en
gesloten cafés willen we niet, maar rustige plekken om te ontspannen des te meer. Stadsmaker Martine
Sluijs doet samen met stadspsycholoog Sander van der Ham al sinds 2018 onderzoek naar wat stilte voor de
stad en haar inwoners kan betekenen. Ga met Martine mee op zoek naar rust in de stad.

Stadslandbouw, niet zomaar een trend!

Stadslandbouw is sterk in opkomst. In steeds meer steden gebruiken stadsbewoners onbenutte stukjes land
voor voedselproductie. Atlas Leefomgeving neemt een kijkje in de keuken van twee succesvolle
stadslandbouw-projecten: Voedseltuin Rotterdam in het Rotterdamse havengebied en oogsttuin LandinZicht
op de grens tussen Hilversum en Loosdrecht. Wietse Bakker van LandinZicht: “We hebben maar liefst 65
soorten groenten. Daar kan geen supermarkt tegenop."

VRAAG VAN DE MAAND: Beschermen niet-medische
mondkapjes tegen luchtvervuiling?
Deze vraag kreeg het Atlas-team de afgelopen maand heel vaak! Luchtexpert Joost
Wesseling van het RIVM geeft het verlossende antwoord:
Nee. Joost: "Een mondkapje houdt bijvoorbeeld ozon (smog) niet tegen. Mondkapjes houden
alleen druppeltjes en grovere dingen in de lucht tegen. Ozon is een molecuul, net als
zuurstof- of stikstofmoleculen. Die zijn zo klein dat zo'n simpel mondkapje deze niet
tegenhoudt. Ook de kleinste deeltjes van fijnstof kunnen door het mondkapje heen. Grover
fijnstof wordt misschien een beetje tegengehouden, maar ademen mensen vaak via de
zijkanten alsnog in. Niet-medische mondkapjes sluiten namelijk nooit helemaal aan op je
gezicht." Wat wel helpt tegen luchtvervuiling? Dat we dit jaar geen vuurwerk afsteken!

VERKEN DE BUURT VAN... Hans-Peter vertelt over Texel

Elke maand checkt een Nederlander zijn/haar plek! Hans-Peter (51) heeft maar liefst twee woonplekken. Hij
woont in Delft, maar gaat regelmatig naar zijn 'tweede' huis op het eiland Texel. Hoe ervaart Hans-Peter zijn
leefomgeving? Lees over spannende jongensverhalen, over het verschil tussen wonen in de stad of op het
eiland en hoe de ideale woonplek van Hans-Peter eruit ziet.

Wist je dat...
Maar 9 procent van alle grondstoffen ter wereld gerecycled wordt?! Dat heeft een negatief
effect op je CO2-uitstoot en dus op jouw gezonde leefomgeving. Dit en nog veel meer in
het nieuwe (binnenkort verwachte) thema van Atlas Leefomgeving: AFVAL.

BLOG "Brief van Mark Rutte op de mat"

In februari schreef Atlas-medewerker Dieneke Schram de blog ‘Mama, de wereld stroomt onder’. Haar zoon
Finn wil graag dat er iets gedaan wordt tegen klimaatverandering. Want wat als hun huis onder water loopt?
In een brief vraagt hij minister-president Mark Rutte om iets te doen. Wekenlang vraagt Finn of er al post
voor hem is. Als Dieneke begint te denken dat ze anders maar zelf een brief moet schrijven, ligt twee
maanden later opeens toch een echte brief namens de minister-president op de mat.

Zelf aan de slag
Doe mee met de leuke uitdaging van de Duurzame week om je huis te verduurzamen. Zij organiseren de
hele maand november de ENERGIEDRIJVERS CHALLENGE! Hoe kun je meedoen? Neem op hoe jij thuis
energie bespaart en deel jouw Do-It-Yourself filmpje op social media met de hashtag #DWenergiedrijvers.
Misschien plaats jij wel een brievenbusbezem? Of gebruik jij een zandloper tijdens het douchen? De keuze is
reuze! Om het nog leuker te maken: aan het eind van de maand reikt de Duurzame week een prijs uit voor
het leukste filmpje.

GLUREN BIJ DE BUREN
Leestip: Wereld Bodem Dag
Op 5 december is het Wereld Bodem Dag. Veel verschillende organisaties vragen aandacht
voor onze bodem. Op onze pagina Bodem lees je waarom die zo belangrijk is. Of nog leuker:
kijk wat je zelf kunt doen om de bodem te verbeteren.

Doetip: Gebruik de Afvalscheidingswijzer
Ook zo nieuwsgierig naar ons nieuwe thema Afval? Doe alvast wat inspiratie op en gebruik
de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. Op die manier draag jij bij aan een hoger
aantal gerecyclede grondstoffen bij jou in de buurt!

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief dan op 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 u ze hebt achtergelaten. Lees meer over
privacy.

Volg ons op social media!
Volg ons op Twitter en Facebook voor het laatste nieuws! Of doe op onze Instagrampagina inspiratie op om zelf je leefomgeving te verbeteren.

