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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. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het
laatste nieuws. Wij wensen u veel leesplezier toe!

Interview: Naar nieuwe norm in landschapsbeheer!
Met de manier waarop we met ons natuurlijk kapitaal omgaan, is een wereld te winnen. Willem Ferwerda
(Commonland) en Danielle de Nie (Wij.land) strijden al jaren om landschappen weer groener, leefbaarder en
gezonder te maken. Economische ontwikkeling, behoud van biodiversiteit en landschapsherstel kunnen heel
goed samen gaan. Hoe? Dat vertellen Willem en Danielle aan Atlas Natuurlijk Kapitaal in dit interview. Lees
hier het interview...

Nieuw op Atlas: Check je plek

Hoe groen is jouw omgeving?
Atlas Leefomgeving lanceerde in mei een nieuwe tool: Check je plek. Deze tool willen we ook graag delen
met de lezers van deze nieuwsbrief. Vul je adres in en krijg met één klik op de knop een overzicht van de
kwaliteit van jouw leefomgeving. Handig als je wilt weten hoe groen jouw buurt is en hoeveel schaduwrijke
bomen er staan. Of als je wilt zien hoe warm het bij jou in de buurt in de zomer kan worden. Check jouw plek!

Zelf aan de slag!

Groen kun je doen!
Ook al zijn de coronamaatregelen versoepeld, de meeste mensen werken nog gewoon thuis. Misschien heb
je nu tijd over om je leefomgeving te vergroenen? 'Moesmeisje' Kim Nelissen vertelt hoe je dat kunt doen en
geeft tips. Gooi die tegels eruit, maak een geveltuintje, fleur kale muren op met klimop of tover je tuin om tot
een vakantieparadijs voor bijen, vogels en vlinders.

Online: podcast en webinars
Podcast IPBES: Speed Dating with the Future
De Intergovermental Science Policy Platform on Biodiversity (IPBES) biedt vanaf nu
wekelijks een podcast aan. Tijdens deze postcasts Speed Dating with the Future
introduceren IPBES-medewerkers Rob Spaull en Brit Garner interessante sprekers met
unieke inzichten die onze natuur in de toekomst kunnen helpen. De eerste podcast met
Peter Daszak (President of EcoHealth Alliance) wordt uitgezonden op 8 juli 2020.

Webinars World Resources Institute
- The Journey of the global environment Facility: Delivering Transformational Change (9 juli)
- Beyond GDP: National Accounting for the Ocean and Ocean Economy (22 juli)
- Greening Governance Seminar Series: A Return to Normal is Not Enough: The Hidden
Impacts of Air Polution: Inequality and COVID-19 (23 juli)
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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.

