
 

TEEB Stadtool uitgebreid en vernieuwd 
Groen en water zorgen voor meer gezondheid en woonplezier in steden. Bij stedelijke ontwikkeling is er vaak

onvoldoende aandacht voor dit soort voordelen. Economische voordelen krijgen dan vooral de aandacht. De

TEEB Stadtool berekent de maatschappelijke waarde van groen en water in de stad. De TEEB Stadtool is

geactualiseerd en uitgebreid met een aantal nieuwe baatrekeningen.

 

Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal
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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.
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Podcast inzet groen in Amsterdam
Wetenschappelijk medewerker Erik Dekker deed mee aan de RIVM-podcastwedstrijd. In zijn podcast is Ton

de Nijs te gast, projectleider Atlas Natuurlijk Kapitaal. Erik interviewt Ton over de inzet van groen in

Amsterdam. De gemeente Amsterdam vroeg het RIVM om de baten van de groenvisie van Amsterdam voor

2025 door te rekenen. Waar hebben de baten van groen het meest effect? Hoe komt dat? En levert groen

geld ook op? Luister de podcast en word wijzer!

 

 

Waarden in het groen
Groen is bevorderlijk voor je gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving. Zowel een park als een

bos nodigt uit tot beweging, zorgt voor meer recreatie en minder bezoeken aan de huisarts. Maar hoe druk je

deze waarde van groen uit in getallen? De Groene baten planner zocht het uit voor het welzijn van

Amsterdammers.
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Nederlandse steden niet op hitte gebouwd
Het was warm, warmer, het warmst de afgelopen weken Steden in Nederland zijn niet op deze hitte

gebouwd. In de stad wordt het gemiddeld veel warmer dan op het platteland. Dit heet het stedelijk hitte-

eiland effect. Op de kaart Stedelijk hitte-eiland effect lichten steden als oranje kooltjes op in een zee van

blauw. Groen kan verkoeling brengen in de stad.
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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.
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