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Welkom bij de nieuwsbrief van de Atlas Leefomgeving! Als Atlas
Leefomgeving willen wij mensen stimuleren om hun leefomgeving te
verkennen en te ontdekken. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van
het laatste nieuws. Welke nieuwe kaarten hebben wij toegevoegd en welke
nieuwe ontwikkelingen zijn er binnen de Atlas? Wat speelt er als het om uw
leefomgeving gaat? Wij wensen u veel leesplezier toe!

Actueel

Atlas Werkconferentie verplaatst naar 2021
Vanwege het coronavirus kan de Atlas Werkconferentie op 14 mei 2020 niet doorgaan. Dat vinden wij
natuurlijk jammer. Maar jouw gezondheid en die van onze medemensen staan voorop. Volgend jaar kan
onze jaarlijkse Atlas Werkconferentie hopelijk wel doorgaan. Als wij een nieuwe datum hebben, laten wij dit
weten. Wij hopen jullie allemaal in 2021 gezond en wel te mogen begroeten. Tot dan!

Nieuw op Atlas!

Meer weten-pagina Klimaat
Klimaatverandering is een actueel en belangrijk onderwerp dat ons allemaal raakt. Want je hoeft je eigen
voordeur maar te openen om de gevolgen van klimaatverandering te merken. Zo stijgt de temperatuur, maar
onze leefomgeving wordt ook droger én natter. En dan is er nog de stijgende zeespiegel. Klimaatverandering
raakt aan alle thema’s op de Atlas Leefomgeving: van bodem tot luchtkwaliteit. Tijd dus voor een ‘nieuw’
thema op Atlas: klimaat!

Kaart meetlocaties PFAS
Tot voor kort wisten we niet hoeveel PFAS er in de Nederlandse bodem zit. Ook niet op plekken waarvan we
menen dat de grond relatief schoon is. Het RIVM bepaalde op basis van onderzoek een tijdelijke
achtergrondwaarde. Deze geeft aan hoeveel PFAS er in de bodem zit op locaties waar geen duidelijke
vervuilingsbron is. De kaart Meetlocaties PFAS voor tijdelijke achtergrond-waarden geeft voor elke
meetlocatie de meetwaarden van de verschillende PFAS-stoffen.

Inspiratie uit de natuur

Bomen zijn belangrijk voor de stad
De 'International Day of Forest' is door de Verenigde Naties in het leven geroepen als een ode aan onze
bomen en bossen. Dat is niet zomaar: bomen zijn heel belangrijk voor onze leefomgeving. Ze fungeren als
watermanagers, biodiversiteitbevorderaars, luchtfilteraars en hittedempers. Dit geldt zeker in de stad, waar
beton en asfalt vaak domineren. Tijd om stil te staan bij het belang van bomen voor de stad!

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief dan op de website van Atlas Leefomgeving. Volg
ons op Twitter voor het laatste nieuws!

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.

