
 

Check je plek 2.0 nadert
Het Atlas-team lanceerde op 14 mei de nieuwe tool Check je plek. Gebruikers vullen hun adres in en krijgen

met een klik een overzicht van de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. In de eerste maand namen maar

liefst 10.000 bezoekers een kijkje op Check je plek. Wij werken inmiddels hard aan Check je plek 2.0. Straks

geeft Check je plek een nog nauwkeuriger beeld van de kwaliteit van jouw leefomgeving. Wat gaat er

veranderen? 

 

Atlas Actueel
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Zomer uit je bol!
De nieuwsbrief is weer terug. Het Atlas-team wil mensen stimuleren om hun
leefomgeving te verkennen en te ontdekken. Onze Atlas Actueel brengt je
op de hoogte van het laatste nieuws. Verken nieuwe kaarten en tools, lees
over ontwikkelingen rond onze leefomgeving en laat je inspireren door
mooie verhalen uit de praktijk. 
 

Vers van de pers

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/check-je-plek-20-komt-eraan?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/check-je-plek-20-komt-eraan?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/check-je-plek-staat-live?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/mijlpalen-moet-je-vieren?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/check-je-plek?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Vernieuwde kaarten!
In de zomer hebben wij niet stil gezeten. Zo hebben wij een aantal van onze kaarten vernieuwd. Lang

verwacht, maar nu zijn ze er eindelijk... onze luchtkaarten voor 2018. Neem snel een kijkje bij roet, fijnstof

(PM 2,5 en PM 10) en stikstofdioxide (NO2). Of bekijk onze vernieuwde kaarten Speelnatuur van

Staatsbosbeheer en Bomen in Nederland. 

 

 

Luchtkwaliteit in kaart brengen op de fiets
Burgers die luchtkwaliteit meten, dat is niet nieuw. Maar dat kan dus ook op de fiets. 500 inwoners van de

provincie Utrecht doen mee met het experiment Snuffelfiets. Wat is er allemaal aan data bij elkaar gefietst,

wat zegt dit en hoe bruikbaar zijn deze data? Het Atlas-team, sprak hierover met Joost Wesseling,

luchtexpert bij het RIVM. En met snuffelfietsers Bart Wolf en Karen Poot. 

 
 

Verken de buurt van
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https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1598610039847,true,0.8&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
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https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1555682077585,true,0.8&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
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Elke maand checkt een Nederlander zijn/haar plek! Dit keer de beurt aan Oualid (13 jaar). Hij woont in de

Utrechtse wijk Overvecht en hij hee� zijn woonomgeving gecheckt met Check je plek. Wat herkent hij en wat

vindt hij wel en niet leuk aan zijn woonomgeving? Over zijn favoriete boom, waarom hij meer last hee� van zijn

broertje en zusje dan van de auto’s in zijn buurt en dat hij vanwege zijn astma later in een bos wil wonen. Lees

meer..

Wist je dat...

Wist je dat volgende week de Nederlandse herfst begint? Dat betekent dat je weer mooie

boswandelingen kan plannen. Maak een mooie route met behulp van onze Regionale

wandelroute-kaart. Veel wandelplezier!

Zelf aan de slag

Wat kun je zelf doen om je leefomgeving te verbeteren? Het Atlas-team bezoekt drie experts. Eerder nam het

Atlas-team al een kijkje in de tuin van moesmeisje Kim Nelissen en meteoroloog Grieta Spannenburg.

Deze keer kijken we mee in de tuin van bodemexpert Liesbet Dirven. Liesbet vertelt hoe we kunnen zorgen
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voor een gezonde bodem. Want Darwin wist het al: die bodem is de basis voor een gezonde tuin! Lees haar

verhaal Bodem dooie boel? Schijn bedriegt! 

Gluren bij de buren

Onze relatiemanager Hans mag op 29 september op het online Verbindingsfestival Check je

plek toelichten! Het thema is deze tweede editie de Slimme en gezonde stad. De Atlas

Leefomgeving zie je deze dag terug binnen het subthema Digitale leefomgeving. Verder

staan er nog vele andere interessante presentaties op het programma. Klik hier voor

aanmelden en meer informatie. 

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. 
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