Atlas Actueel
Jaargang 2020, Editie 12, 17 december 2020

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. Met
deze keer de nieuwjaarswens van At Atlas.

VERS VAN DE PERS
Workshop: herken natte koeltorens

Werk jij bij een Omgevingsdienst?
Volg op dinsdagochtend 12 januari 2021 onze digitale workshop Herken natte koeltorens met kunstmatige
intelligentie. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelde een tool om natte
koeltorens op hoge resolutie luchtfoto’s te detecteren. Met als resultaat een database van mogelijke natte
koeltorens. Kom tijdens de workshop meer te weten over deze tool. En krijg inzicht in mogelijke locaties van
natte koeltorens in jouw werkgebied.

Hoor, de wind waait door de windturbines

Nieuw op de Atlas Leefomgeving is de kaart Windturbines. Deze geeft een beeld van de locatie en de hoogte
van de windmolens in Nederland. Want wist je dat onze windmolens steeds hoger worden? Windmolens
bieden kansen voor schone en duurzame energie. Maar voor mens en dier kunnen ze ook nadelige gevolgen
hebben. De nadelige gevolgen verminderen als er bij de aanleg van windmolens nauwer naar de belangen
van mens en dier wordt gekeken.

Binnenkort op Atlas Leefomgeving: afval op de kaart

Een nieuw jaar betekent voor de Atlas Leefomgeving nieuwe kaarten. Zo gaan wij dit jaar afval op de kaart
zetten. Relatiemanager Bob Smit werkt binnen Rijkswaterstaat aan het thema afval en was betrokken bij het
vormgeven van dit thema op de Atlas. Waarom afval op de kaart zetten en hoe kun je zelf aan de slag voor
een schonere buurt? Vanaf volgend jaar voorjaar kun je het op de Atlas Leefomgeving lezen! Bob geeft
alvast een sneak preview. Kijk je mee?

Wist je dat....
we door de coronamaatregelen anders bewegen? Maar COVID-19 zorgt ook voor andere
(tijdelijke) veranderingen in onze leefomgeving. Zo nam ook de druk op de openbare ruimte

toe. Lees meer in het thema Leefomgeving van de publicatie ‘Verder kijken dan corona, over
de toekomst van onze gezondheid’. Dit is een extra uitgave van de Volksgezondheid
Toekomst Verkenning van het RIVM. In het jaar 2020, een jaar waarin alles anders is dan
anders.

VERKEN DE BUURT VAN... At Atlas

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar. Jouw leefomgeving werd belangrijker dan ooit! Nooit werkten wij
zoveel vanuit huis. Deze week neemt onze nieuwste digitale aanwinst, At Atlas, jou daarom mee naar zijn
ideale (woon)plek. Hoe sluit hij 2020 af en wat is zijn nieuwjaarwens voor een gezonde leefomgeving?

Gluren bij de buren
Leestip: Wat bomen ons vertellen
We zitten helaas deze kerstvakantie waarschijnlijk meer binnen dan andere jaren. Maar dat
biedt wel tijd voor verdieping. Breng de buitenwereld naar binnen en lees Wat bomen ons
vertellen. Auteur Valerie Trouet laat zien wat je kunt leren over de geschiedenis van

klimaatverandering door het bestuderen van de jaarringen van bomen. Ze ontving
hiervoor de Jan Wolkers Prijs 2020 voor het beste natuurboek.

ZELF AAN DE SLAG

Kerstboom adopteren? Ja, dat kan! Nog goed voor het milieu
ook!
Het is weer bijna kerst. Ga je deze keer voor een kleine, volle boom? Of ga jij voor groot, groter, grootst? Het
uitzoeken van een kerstboom is elk jaar weer een feest. Maar na het feestje komt het onvermijdelijke
afscheid. Wat doe jij na de kerstdagen met je boom? Duurzaam afscheid nemen is wel zo fijn voor het milieu.
Wist je dat je ook een kerstboom kunt adopteren? Dat deed Atlas-medewerker Sanne de Wit dit jaar voor het
eerst. Sanne vertelt over haar leukste kerstherinneringen en waarom zij voor een adoptiekerstboom koos.

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.

