
Rivierenland, samen voor een sterke regio  

Rivierenland 1 heeft van oudsher te maken met de invloed van het klimaat en vanaf het 
begin hebben we samengewerkt om hoog water en overstromingen te bestrijden. Al voor de 
Romeinse tijd legden we dijkjes aan en zetten we moeras om in bruikbaar land. Rond 1450 
was er een eerste min of meer gesloten stelsel van rivierdijken. Van de 16de tot midden van 
de 19de eeuw reguleerden we de rivieren steeds verder en ontstond het landschap dat we 
nu kennen.  

Een uniek landschap met een afwisseling van de kleinschaligheid van oeverwallen tot de 
karakteristieke vergezichten van de komgebieden en slingerende dijken langs de rivieren en 
uiterwaarden. Het is een gebied met een rijke cultuurhistorie en een aantrekkelijke woon- 
omgeving verspreid over stedelijke en vele landelijke kernen.  

We vormen een sterke economische regio met een combinatie van diverse soorten 
landbouw, waaronder veel hoogwaardige landbouw zoals fruitteelt, laan- boomteelt en 
(glas) tuinbouw. Daarnaast kenmerkt onze regio zich door aan landbouw gelieerde 
bedrijvigheid en logistiek en vele mogelijkheden voor recreatie.  

We geven gezamenlijk uitvoering aan de regionale economische speerpunten. Daarnaast 
pakken we in regionaal verband ook thema’s op zoals wonen, mobiliteit en de 
energietransitie, onder andere in het kader van de Regiodeal die onlangs door het Rijk is 
gehonoreerd. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het in samenhang benaderen van deze 
vraagstukken winst oplevert voor de regio als geheel: een rivierengebied waar het nu en ook 
in de toekomst goed wonen, werken en recreëren is.  

Klimaatadaptatie, een belangrijke opgave  

Ook voor klimaatadaptatie zien we een meerwaarde in het regionaal samenwerken. 
Niemand ontkomt namelijk aan de effecten van klimaatverandering. De effecten houden 
niet op bij gemeentegrenzen, ze zijn gebied overstijgend. Zowel inwoners, bedrijven als 
natuur en landschap hebben en krijgen te maken met de gevolgen van klimaatverandering.  

Het wordt steeds natter, warmer, er zijn langere droge periodes en de zeespiegel stijgt. Het 
KNMI heeft scenario’s opgesteld die duidelijk maken dat we ons moeten voorbereiden op 
extremere weersomstandigheden die kunnen leiden tot grote ruimtelijke, economische, 
ecologische en maatschappelijke impact.  

Teksten hitte  

• Langdurige hitte of hittestress vergroot het risico op gezondheids- problemen en kan 
zorgen voor afname van arbeidsproductiviteit. Ook plagen (zoals de 
eikenprocessierups) komen vaker voor.  

• Bij hitte treedt het ‘hitte-eiland effect’ op in onze kernen, waarbij vooral in 
versteende buurten of wijken meer warmte wordt vastgehouden dan in landelijk 
gebied of minder versteende buurten of wijken. Hierdoor koelen de versteende 
gebieden ’s nachts onvoldoende af.  



•  Door hitte en droogte ontstaat meer behoefte aan koele plekken en meer schaduw 
door groen.  

•  Hitte tast daarnaast ook infrastructuur aan door bijvoorbeeld het smelten 
van asfalt en het uitzetten van rails 
en bruggen.  

•  Door extreme hitte ontstaat er risico op zonnebrandschade aan fruit. Daarnaast 
worden nieuwe insecten, plagen en ziekten geïntroduceerd en is er sprake van een 
verschuiving van de oogstperiode.  

 

Zomerschade aan fruit  

De land- en tuinbouw in het gebied heeft steeds meer last van hitte en warmte. Zo is er 
risico op zonnebrandschade aan fruit. In 2018 leidde dat tot opbrengstderving bij de 
fruittelers in de regio.  

 


