
 

Atlas Werkconferentie 2020 
Komt u dit jaar ook naar onze werkconferentie? Zet de datum alvast in uw agenda: donderdag 14 mei
2020. Dit jaar zoeken we de groene omgeving rond Apeldoorn op. Het wordt weer een dag vol interessante

workshops, lezingen en genoeg mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen. Heeft u ideeën voor een

workshop of een andere bijzondere invulling? Neem contact op met onze relatiemanager Hans Neele via

hans.neele@rws.nl. 

 

Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal
Jaargang 2019, Editie 24, 10 december 2019

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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Studenten Avans onderzoeken en monitoren Loonse en Drunense duinen 
In opdracht van Natuurmonumenten, provincie Brabant en de Atlas Natuurlijk Kapitaal onderzoeken en

monitoren studenten van Avans University de Loonse en Drunense duinen. Wat gaan de studenten doen en

wat levert dat op voor de 'gezondheid' van de Loonse en Drunense duinen?

 

 

Verspreiding regenwormen voor het eerst wereldwijd geinventariseerd
Een internationale groep van 140 biologen inventariseerde voor het eerst de wereldwijde verspreiding van

regenwormen. In het wetenschappelijke tijdschrift 'Science' presenteerden ze onlangs hun inzichten. Het

klimaat blijkt een belangrijke voorspeller voor de verspreiding van regenwormen. Zo komen regenwormen

vooral veel voor in gematigde gebieden; in mindere mate in de tropen.
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Mooie samenwerking tussen HAS Hogeschool en Atlas Natuurlijk Kapitaal
Voor de tweede keer werkten Atlas Natuurlijk Kapitaal en de HAS Hogeschool samen in de minor Ecosystem

services and their value to society. Docent en onderzoeker ecologie Maaike de Graaf begeleidt deze minor

voor derdejaarsstudenten. Maaike vertelt in dit interview over de belangrijke rol die de Atlas Natuurlijk

Kapitaal in de minor heeft. 

 
 

Foto's: evenementenlocatie Veerkracht, Avans University, Ron de Goede (WUR) en HAS Hogeschool

 

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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