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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.

Werkconferentie 2020
Komt u dit jaar ook naar onze werkconferentie? Zet de datum alvast in uw agenda: donderdag 14 mei
2019. Dit jaar zoeken we de groene omgeving rond Apeldoorn op.
Het wordt weer een dag vol interessante workshops, lezingen en genoeg mogelijkheden om nieuwe
contacten te leggen. Heeft u ideeën voor een workshop of een andere bijzondere invulling? Laat het ons
weten!

Je eigen leefomgeving ontdekken tijdens Weekend van de Wetenschap
Het RIVM deed op zaterdag 5 oktober mee aan het Weekend van de Wetenschap. Het Atlas-team nodigde in
'Check je plek'-sessies bezoekers uit om mee op ontdekkingstocht te gaan. En wel in hun eigen
leefomgeving, aan de hand van Atlas-kaarten. Kun je sterren kijken in Rotterdam? En hoeveel geluidshinder
ervaren mensen in jouw leefomgeving?

Steeds meer mensen naar huisarts met een rode vlek na tekenbeet
Al jaren presenteert de Atlas Leefomgeving kaarten met daarop het aantal mensen dat na een tekenbeet met
een rode vlek of ring op de huid door de huisarts is gezien. Sinds kort is op de Atlas Leefomgeving ook een
kaart te zien van het aantal mensen dat met een tekenbeet naar de huisarts is gegaan, zonder een rode vlek
of ring op de huid. Wat zien we als we verschillende jaren op een rij zetten?

Tijd om duisternis weer te erkennen als oerkwaliteit van de leefomgeving
Op 26 oktober organiseren Natuur en Milieufederaties voor de 15de keer de Nacht van de Nacht. Doel is om
de hoeveelheid lichtvervuiling te verminderen en energie te besparen. Echte duisternis wordt steeds
zeldzamer en elke generatie groeit op met minder sterren. Dat zien we ook op onze kaarten terug. Kijkt u
mee?

Verbeteren van luchtkwaliteit leidt altijd tot gezondheidswinst
Onlangs deden het Longfonds, zorgverleners en wetenschappers een dringende oproep aan de Tweede
Kamer. De boodschap van deze oproep was meer ambitie en effectievere maatregelen om de luchtkwaliteit
substantieel te verbeteren. Wat zien wij op onze geactualiseerde luchtkaarten en hoe kun je de Atlas
gebruiken voor een schonere lucht?

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.

