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De Atlas Natuurlijk Kapitaal is dé nationale verzamelplaats van digitale
kaarten over de natuurlijke rijkdommen van Nederland. U vindt er ook
actuele informatie en inspirerende ideeën over hoe u ons natuurlijk kapitaal
duurzaam kunt gebruiken. Stip op de horizon: waardering van
ecosysteemdiensten. Hier vindt u een selectie van de nieuwsberichten die
we afgelopen maanden hebben uitgebracht.

Kom ook naar de Atlas Werkconferentie 2019!
Op de Atlas Werkconferentie 2019 zoeken we de verbinding met de burger. Centraal staat de vraag hoe we
burgers in beweging kunnen krijgen voor een gezonde leefomgeving en hoe de Atlas daarbij kan helpen. De
Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Nationale EnergieAtlas, Gezonde leefomgeving en de Gezond
OntwerpWijzer bieden allen informatie en handelingsperspectieven om in beweging te komen voor een
gezonde leefomgeving.

Circulaire economie en ons natuurlijk kapitaal
Wat is de relatie tussen circulaire economie en ons natuurlijk kapitaal. Welke ecosystemen kunnen bijdragen
aan de circulaire economie?

Op weg naar natuurherstel
In juli 2017 werd de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij gelanceerd om melkveehouders te stimuleren
aan biodiversiteitsherstel te werken. Wat is er sinds de lancering allemaal bereikt?

Het cirkeltje rond: op naar een circulaire economie!

De derde week van januari stond in het teken van de Week van de Circulaire Economie. Een inmiddels
jaarlijks terugkerend evenement waarin aandacht wordt gevraagd voor het steeds schaarser worden van
grondstoffen, en de initiatieven om grondstoffen te hergebruiken. Dit leidt bovendien tot milieuwinsten als
verminderde uitstoot van broeikasgassen en vervuiling, wat gunstig is voor de biodiversiteit.

Kwelders kansrijk voor vastleggen CO2
Het vastleggen van CO2 staat vanwege het klimaatprobleem hoog op de agenda. Volgens recent onderzoek
blijken kwelders kansen te bieden voor CO2-vastlegging.
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Meer weten over de Atlas Natuurlijk Kapitaal? Ga naar de website van Atlas Natuurlijk Kapitaal 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.

