1
00:00:01,760 --> 00:00:03,880
Er was eens een bijzonder gebied.

2
00:00:04,440 --> 00:00:07,560
Rond een kronkelende rivier werden stenen gebakken…

3
00:00:08,480 --> 00:00:12,640
konden mensen varen en vissen
en bewerkten boeren het land.

4
00:00:13,840 --> 00:00:15,520
De natuur was bijzonder…

5
00:00:16,760 --> 00:00:18,480
en de rivier had de ruimte.

6
00:00:20,841 --> 00:00:22,360
Maar de tijd veranderde.

7
00:00:22,692 --> 00:00:23,692
De stad rukte op.

8
00:00:24,645 --> 00:00:27,760

De rivier werd recht getrokken en ging sneller stromen.

9
00:00:28,535 --> 00:00:30,200
De bodem schuurde uit.

10
00:00:31,053 --> 00:00:33,160
Voor de bouwprojecten werd zand gewonnen.

11
00:00:33,680 --> 00:00:36,360
En zo ontstonden grote waterplassen.

12
00:00:37,880 --> 00:00:39,960
De natuur werd ingeperkt.

13
00:00:39,960 --> 00:00:43,080
Ze werd eentoniger en minder veerkrachtig.

14
00:00:43,634 --> 00:00:45,920
De ontwikkeling van het gebied stagneerde.

15
00:00:46,429 --> 00:00:49,680
Voor de boeren was er weinig ruimte over
om goed te kunnen boeren.

16
00:00:50,788 --> 00:00:53,640
Ook de bedrijven konden moeilijk uitbreiden.

17
00:00:54,914 --> 00:00:57,480
Ondertussen raakten de steenfabrieken in verval.

18
00:00:58,524 --> 00:01:01,640
Bewoners wilden graag meer kunnen genieten
van het gebied.

19
00:01:02,047 --> 00:01:04,040
Maar de boel leek wel op slot te zitten.

20
00:01:05,645 --> 00:01:07,760
Bovendien veranderde het klimaat.

21
00:01:10,881 --> 00:01:13,960
In Gelderland moeten nog eens honderdduizend
mensen hun huis verlaten…

22
00:01:13,960 --> 00:01:16,480
door de zeer hoge waterstand in de grote rivieren.

23

00:01:18,404 --> 00:01:20,840
De dijken moesten almaar hoger worden.

24
00:01:22,381 --> 00:01:27,280
Dan weer zorgde juist extreme droogte voor
uitdagingen voor de scheepvaart en de natuur.

25
00:01:28,800 --> 00:01:31,200
Toen gebeurde er iets bijzonders.

26
00:01:32,091 --> 00:01:33,480
Mensen belden elkaar op…

27
00:01:35,722 --> 00:01:37,400
schudden elkaar de hand…

28
00:01:37,400 --> 00:01:39,600
en gingen samen het gebied in en om tafel.

29
00:01:41,167 --> 00:01:44,880
Ze begrepen dat ze alleen met elkaar
tot oplossingen konden komen.

30
00:01:45,313 --> 00:01:48,080

Natuurlijk moest er soms water bij de wijn.

31
00:01:48,080 --> 00:01:50,040
Maar samen kwamen ze verder.

32
00:01:50,447 --> 00:01:51,880
En zo maakten ze een plan:

33
00:01:52,822 --> 00:01:55,320
Rivierklimaatpark IJsselpoort.

34
00:01:56,479 --> 00:01:59,680
Het plan brengt
oplossingen en verbeteringen voor de rivier.

35
00:02:00,559 --> 00:02:02,680
Sommige kades worden verlaagd…

36
00:02:02,680 --> 00:02:06,880
waardoor de rivier meer ruimte krijgt
en de dijken minder hoog hoeven.

37
00:02:07,644 --> 00:02:10,400
Bij laag water blijft de rivier goed bevaarbaar.

38
00:02:12,640 --> 00:02:15,800
Natuur en landbouw gaan straks meer hand in hand.

39
00:02:16,577 --> 00:02:19,280
Er ontstaat een afwisselend en veerkrachtig gebied…

40
00:02:19,878 --> 00:02:23,320
waar men vanuit de stad al struinend koelte en rust vindt.

41
00:02:24,364 --> 00:02:27,280
Het Rhederlaag is een fijne vakantieplek…

42
00:02:27,280 --> 00:02:31,200
waar je kunt fietsen en zwemmen en varen.

43
00:02:31,200 --> 00:02:36,440
Het gebied wordt beter toegankelijk,
onder andere door aantrekkelijke gebiedsentrees.

44
00:02:37,255 --> 00:02:41,760
De nevengeul bij Westervoort
zorgt voor waterstandsdaling en meer natuur.

45
00:02:42,919 --> 00:02:47,160
Bedrijven in de uiterwaarden
krijgen ruimte zich verder te ontwikkelen.

46
00:02:47,440 --> 00:02:51,480
Ook is er ruimte voor initiatieven rond
duurzame energieopwekking.

47
00:02:52,677 --> 00:02:55,040
De komende 10 jaar voeren we het plan uit.

48
00:02:55,906 --> 00:02:59,040
Dan is het gebied voorbereid op de toekomst.

49
00:03:00,492 --> 00:03:03,480
Rivierklimaatpark IJsselpoort…

50
00:03:03,480 --> 00:03:06,400
Een bijzonder gebied, dat gezien mag worden!

