
 

Komt u naar onze Atlas brede themaochtend? 
In 2020 organiseren we onze themagroepen iets anders dan u gewend bent. Op donderdag 6 februari

organiseren wij een Atlas brede thema-ochtend. Wij nodigen de themagroepleden van alle thema’s voor deze

ochtend uit. De bedoeling is om samen ideeën uit te wisselen en kennis te delen. Aan de hand van uw input

gaan wij de thema's op de website actualiseren. U ontvangt nog een uitnodiging voor deze ochtend.

Reserveer 6 februari 2020 alvast in uw agenda!
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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.
 

 



 

Vier nieuwe kaarten tonen aantal baby's en kinderen in oude wonigen, basisscholen en
kinderdagverblijven
In de Atlas Leefomgeving zijn vier nieuwe kaarten toegevoegd. In deze kaarten is het bouwjaar van panden

in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (2018) gekoppeld aan gegevens van het CBS over de

leeftijdsopbouw per buurt en aan de buurt- en gemeentegrenzenkaarten. De kaarten geven een beeld van

het aantal baby’s en jonge kinderen per km2 in oude woningen, kinderdagverblijven en basisscholen waar

mogelijk nog loden leidingen aanwezig zijn.    

 

 

Geluid- en luchtkwaliteit sterk verbeterd in Maastricht na inrichting Groene Loper
De Atlassen zijn voortdurend in ontwikkeling. Kort geleden is de Geluidskaart wegverkeer vernieuwd en

eerder dit jaar de luchtkwaliteitskaarten. Dit biedt een mooie kans om een situatie te bekijken waar veel is

veranderd. Zoals de bouw van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht in 2016. Op onze kaarten

zien we dat de geluidsomgeving en luchtkwaliteit sterk zijn verbeterd sinds de inrichting van de Groene

Loper. Kijk je mee?
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https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/vier-nieuwe-kaarten-geven-beeld-van-babys-en-kinderen-in-oudere-panden?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/geluid-en-luchtkwaliteit-sterk-verbeterd-in-maastricht-na-inrichting-groene-loper?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
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Reis mee terug in de tijd met de Atlas! 
Oktober was de maand de Maand van de Geschiedenis. De Atlas neemt u mee terug in de tijd aan de hand

van de kaarten van Jacob van Deventer. Wat zien we als we vroeger met nu vergelijken? Biedt het verleden

ook kansen voor hedendaagse uitdagingen, zoals wateroverlast? En zijn historische groenstructuren

bruikbaar voor een gezonder klimaat in steden?

 
 

Noteer in uw agenda!

Op 14 mei 2020 organiseren wij de Atlas Werkconferentie. Dit jaar is het thema Verken uw

omgeving. Binnenkort volgt meer informatie op onze website! 

 

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. 
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