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Check je plek: toerist vanuit eigen huis!
Waarom Atlas PLUS? Iedereen werkt zo veel mogelijk thuis. De gekke
periode maakt ons creatief en zorgt dat we willen verkennen wat nog wel
mogelijk is. Dit kan gemakkelijk met Check je plek. Hiermee ontdek je hoe je
als toerist vanuit eigen huis zelf iets kunt bijdragen aan je leefomgeving.
Deze week staat daarom ook in het teken van jullie ervaringen. Veel
leesplezier!

+ Inspiratie: the making of Check je plek

Harm vertelt over the making of Check je plek.
Hoe is het ontstaan? Het idee voor Check je plek is geboren op 29 november 2018, tijdens een
brainstormsessie van het atlasteam. We wilden burgers met een specifieke vraag helpen om de juiste
kaarten te vinden in de grote kaartenbak die we hebben.
Wat was de grootste uitdaging? Niet iedereen snapt wat 60 dB of 25 µg PM10/m3 betekent. Deze
informatie moest duidelijker worden. Zo ontstond de smiley!
Waar ben je trots op? Bij de uitwerking kwam ik op het idee, vanuit mijn GIS-achtergrond, om bij dit
dashboard het “getfeatureinfo request” toe te passen. Ik ben het meest trots op dat dit is gelukt!

+ Verken de buurt van...
Na het ontdekken van je eigen leefomgeving, ben je misschien wel nieuwsgierig geworden naar die van je
(verre) landgenoot. In Verken de buurt van… laten wij elke week een Nederlander aan het woord die vertelt
over zijn/haar leefomgeving. Deze keer de buurt van student Thomas (24 jaar). Hij woont bij zijn ouders in
Rotterdam centrum, maar is op het moment druk op zoek naar een appartement met vrienden.
Toen ik 18 jaar oud was, verhuisde wij van een woonwijk in Capelle aan den IJssel, naar hartje Rotterdam. In
het begin was dit gek. Al mijn vrienden woonde in Capelle en ik had mijn rijbewijs nog niet. Al snel ontdekte
ik de voordelen van de stad. Bijna alle kroegen op loopafstand! Ook leeft het veel meer dan Capelle. Vandaar
dat er veel vrienden over de vloer kwamen of bleven slapen na een avondje uit.
In deze periode kan ik minder gebruik maken van alle voorzieningen bij mij in de buurt. Ik voel mij af en toe
wel opgesloten in huis. Buiten sporten doe ik nu meer dan eerst, wat ervoor zorgt dat ik mij wil opgeven voor
de marathon! Ook heb ik een dartbord en pijltjes gekocht, zodat ik mijn vader vaak kan verslaan met een
potje darten.
Mijn plek in Rotterdam centrum scoort niet goed op geluidsoverlast en hoeveelheid groen. Ik heb daar zelf
niet veel last van. Ik zou liegen als ik zeg dat er geen lawaai is van auto’s, schepen of dronken studenten.
Maar wij hebben dubbel glas en als ik behoefte heb aan meer groen, loop ik naar het Kralingse bos.
Mijn ideale woonplek zou een groot huis in Rotterdam zijn. Vlakbij het park en in een gezellige buurt. Pas als
ik kinderen krijg, zou ik vertrekken uit Rotterdam. Eerst blijf ik maar hard doorsparen, want een appartement
vinden op deze leeftijd in Rotterdam is niet makkelijk!

+ Check je plek
De afgelopen 14 dagen stonden in het teken van de Check je plek-challenge: Toerist
vanuit eigen huis. We hebben leuke inzendingen ontvangen. Mooi om te zien dat iedereen
zijn eigen steentje bijdraagt: van een groener balkon, naar een fietstocht in de natuur tot aan
een schaduwrijke wandeling met de hond in de stad.
Door de leuke en verschillende inzendingen was het voor de jury moeilijk om een winnaar te
kiezen. Maar het is gelukt [tromgeroffel]. Gefeliciteerd Lara! De groene ideeën als buren en
de samenwerking met de gemeente maakt jou de winnaar! Jij ontvangt binnenkort het toerist
vanuit eigen huis cadeaupakket.
Nieuwsgierig geworden? Lees hieronder Lara's inzending of bekijk de andere inzendingen.
Ik checkte mijn plek!
Zo ontdekte ik samen met mijn buren dat onze buurt wel slecht scoort qua zomerhitte. Daar
kunnen we wat aan doen met wat groen! Buren en subsidie van de gemeente Utrecht maken
het mogelijk dat we onze daken in juni omtoveren tot groene daken. In totaal komt er 200
vierkante meter aan groen bij. Supertrots dat we zo onze leefomgeving verbeteren! Een mooi
uitzicht vanaf het balkon en wie weet volgen andere buren ons voorbeeld.
Toerist vanuit eigen huis
– Lara, Lombok Utrecht #Checkjeplek

+ Fit: Ring-Ring

Fietsers zijn goud waard! Fietsen zorgt er niet alleen voor dat je lichamelijk fit blijft, het maakt ook gelukkig en
geeft je vrijheid. Met Ring-Ring wordt fietsen nog leuker! Deze app meet automatisch de gereden
fietskilometers. Deze kun je vervolgens inwisselen bij aangesloten winkels, werkgevers, steden en
(zorg)verzekeraars. Zo levert iedere fietskilometer die je maakt extra voordeel op. Zo gaan we samen op weg
naar slimme en gezonde steden voor jong en oud.

+ Agenda
Iedere week vullen wij onze agenda met interessante tips die je als Atlasser niet wilt missen.
2 juni: Jouw tuin klimaatproof: de watervriendelijke tuin, webinar door Utrecht Natuurlijk.
27 juni: Floortje Dessing: Vakantie in eigen land! Online interview door Duurzame Week.
Tip van de week: Doe jij je werk beter als je thuiswerkt? Online college van de Universiteit van Nederland.
Misschien heb jij zelf wel een initiatief dat we niet mogen missen? Laat het ons weten via
atlasleefomgeving@rivm.nl.

Bekijk hier de agenda

Wat vind jij van de nieuwsbrief: Atlas PLUS?

Leuk, niets meer aan doen
Het kan beter
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.

