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De Atlas Leefomgeving is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten
en bijbehorende achtergrondinformatie over een gezonde leefomgeving.
Iedereen kan er actuele informatie vinden over milieufactoren zoals
geluidhinder, luchtkwaliteit en beschikbaarheid van groen.

Johan van den Hout blikt terug op acht jaar Atlas Leefomgeving
Tijdens de Atlas Werkconferentie op 16 mei jl. was Johan van den Hout in zijn rol van gedeputeerde één van
de gastheren. Na acht jaar mee besturen nam Johan kort geleden afscheid als gedeputeerde Natuur, Water
en Milieu van de provincie Noord-Brabant. Hoe kijkt hij na acht jaar medeverantwoordelijkheid naar de Atlas
Leefomgeving? Vijf vragen aan Johan van den Hout.

Thema Erfgoed geactualiseerd
Het thema Erfgoed is vernieuwd! Niet alleen is de informatie op deze themapagina geactualiseerd, ook is de
informatie anders ingedeeld. Met deze vraaggerichte indeling willen wij meer aansluiten bij vragen die onze
bezoekers hebben over erfgoed. Zoeken zij bijvoorbeeld informatie over hoe je erfgoed kunt ervaren, hoe je
erfgoed kunt beschermen of juist hoe je met erfgoed een gebied kunt ontwikkelen? Benieuwd? Neem vooral
een kijkje!

Presentaties Atlas Werkconferentie online!
Wij kunnen terug kijken op een geslaagde Atlas Werkconferentie. Deze werd dit jaar op 16 mei gehouden in
de Lichttoren in Eindhoven. Het thema was 'Burger in beweging'. Was u erbij? Dan hopen wij dat u net zo
van deze dag genoten heeft als wij. Lees het verslag of bekijk de foto-impressie. Heeft u deze dag moeten
missen? Bekijk dan de selectie van de beschikbaar gestelde presentaties van de workshops online. Wij zien
u graag volgend jaar!

Atlas actueel
We hebben weer een hoop nieuwe kaarten op de Atlas Leefomgeving. De kaarten zijn zeer divers en geven
informatie over allerlei thema’s. Zoals over de hoeveel gevangen bruine ratten per gewerkt aantal uren in
2018, over de hooikoortsverwachting voor graspollen voor vandaag, morgen en overmorgen, over de

waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag en over de toegestane maximum snelheid op rijkswegen in
Nederland. Lees meer.

Milieugezondheidsrisico's (MGR)-kaart in Eindhoven en Overijssel succesvol toegepast
De kaart Milieu Gezondheids Risico (MGR) op de Atlas Leefomgeving geeft een inschatting van de effecten
van zowel luchtvervuiling als geluid. Dit maakt de opeenstapeling van effecten zichtbaar. Deze is het grootst
nabij steden en drukke wegen. De MGR is in Eindhoven en de provincie Overijssel succesvol toegepast als
instrument om milieu en gezondheid mee te nemen in omgevingsbeleid.

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Ga naar de website van Atlas Leefomgeving en volg ons op Twitter!

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.

