
Vier praktijkvoorbeelden uit het  
Koninkrijk der Nederlanden

Wanneer de relatie tussen cultuur en erfgoed enerzijds en 
klimaatverandering anderzijds ter sprake komt, gaat het 
meestal over de bedreiging die er van klimaatverandering 
en daarbij gepaard gaande overstromingen, droogte en 
natuurrampen uitgaat voor ons cultureel erfgoed. Veel minder 
bekend en beschreven is de omgekeerde relatie, namelijk hoe 
cultuur en erfgoed juist ingezet kunnen worden als hulpmiddel 
bij klimaatadaptatie. Erfgoed is dan niet het slachtoffer van 
klimaatbedreigingen, maar een oplossing. 

Het discours over deze culturele dimensies van 

klimaatverandering is relatief nieuw. Toch zijn er al leerzame 

praktijkvoorbeelden die inspiratie bieden en waaruit we lessen 

kunnen trekken over de grote potentie die historische kennis, 

erfgoed en cultuurhistorie hebben bij het vinden van lokale 

oplossingen voor klimaatadaptatie.  

1



De Nederlandse Unesco Commissie benadrukt in haar 

zienswijze (zie hiervoor de publicatie ‘Changing minds not the 

climate: culturele oplossingen voor lokale klimaatadaptatie’) het 

belang van deze ‘culture-based solutions’: klimaatadaptatie is 

niet een kwestie van het toepassen van de ‘beste’ technische 

of bestuurlijke oplossingen, het is vooral een menselijk en 

culturele opgave.

De vier geselecteerde praktijkvoorbeelden uit het Koninkrijk 

der Nederlanden die hieronder gepresenteerd worden laten 

zien hoe deze visie uitpakt in de praktijk. Andersom zijn 

deze best practices een belangrijke inspiratie geweest voor 

de totstandkoming van de zienswijze van de Commissie, 

en hebben zij de overtuiging gevoed dat er een grote kracht 

schuilgaat in de lessen die we kunnen leren uit het verleden, 

verpakt in erfgoed, cultuurhistorische kennis, tradities en 

gebruiken, voor lokale klimaatoplossingen. 

Erfgoed als oplossing in Kampen / Kernwoorden: 
klimaatadaptatie, wateroverlast, historische kennis, draagvlak, 
woonwijk, kleinschaligheid / Gemeente Kampen, Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, Het Oversticht, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 1

In Kampen werd een 
cultuurhistorische analyse 
gedaan om wateroverlast in 
een woonwijk aan te pakken. 
Beeld: Het Oversticht.

Het project Waterkansen Kampen uit 2019 was een 
samenwerking tussen de gemeente Kampen, de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed en stichting het Oversticht. Het project 
is een praktijkvoorbeeld van het actief inzetten van erfgoed bij 
klimaatadaptatie. Erfgoed was in dit project niet het object dat 
beschermd moest worden tegen klimaatverandering. De kennis 
van erfgoed, van historische watersystemen, werd juist ingezet 
als een ‘katalysator’ bij klimaatadaptatie.

1 Voor de beschrijving van dit praktijkvoorbeeld is gesproken met Marieke van Zanten, 
architectuurhistoricus bij stichting Het Oversticht.
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Probleemschets

Het Oversticht stelt dat erfgoedkennis gewoonlijk gebruikt 

wordt voor het beschermen van erfgoed. Deze kennis kan 

echter ook worden aangewend voor andere maatschappelijke 

opgaven. Gemeenten hebben te maken met monumenten 

die bescherming behoeven. Bij het ontwikkelen van 

omgevingsvisies komt het geregeld voor dat erfgoed het 

sluitstuk is: nadat de plannen zijn gemaakt, moet nog worden 

gekeken of er geen erfgoed of monument in de weg staat, die de 

plannen kan dwarsbomen. Een dergelijke defensieve omgang 

met erfgoed ontneemt het zicht op de kansen die erfgoed te 

bieden heeft. Dat bleek bij het project Waterkansen in Kampen. 

In de omgeving van de Schans Buitenwacht, een opgehoogd 

gebied dat vroeger een verdedigingswerk vormde, was veel 

wateroverlast. De gemeente werkte al jaren aan een plan voor 

de herinrichting van het gebied. In het bijzonder bij piekbuien 

liepen kruipruimtes van huizen vol en stonden straten vol 

water. Het Oversticht stelde de gemeente Kampen voor om 

een oplossing te vinden waarin de technische benadering van 

rioleurs en hydrologen gecombineerd werd met historische 

kennis van het gebied. Deze werkwijze zorgde ervoor dat 

cultuurhistorische kennis vanaf het begin centraal stond in 

de aanpak van wateroverlast. Er werd nauwkeurig in kaart 

gebracht wat er op de plaats al gebeurd was op het gebied van 

waterbeheer en dat werd integraal afgestemd met rioleurs, 

hydrologen en de ontwerpers.

Erfgoed als oplossing

Hierdoor werd duidelijk dat vanaf het moment dat de oudste 

kaarten het gebied in beeld brengen, er menselijk ingrijpen 

nodig was in het gebied om de waterhuishouding onder 

controle te brengen. Door toenemende verstening en het 

dempen van grachten en sloten werden de mogelijkheden om 

water af te voeren beperkt. Vanaf de twintigste eeuw werd dit 

bijna volledig overgenomen door rioolbuizen. 
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Het open water verdween uit het straatbeeld terwijl het er 

voorheen altijd was geweest. Ook kwam door archeologisch 

onderzoek aan het licht dat het gebied dat ‘bolwerk 

Buitenwacht’ heette, in feite geen stenen bolwerk was geweest 

maar een aarden schans. 

Met deze kennis kon een ontwerp met een cultuurhistorische 

logica worden gemaakt. Het nieuwe ontwerp bouwt voort op 

de indeling van de historische schans. Ook komt het open 

water terug; bij een wateroverschot kunnen wadi’s volstromen. 

Elementen van de vroegere schans en de latere parkinrichting 

van het gebied kwamen op een nieuwe manier terug in het 

ontwerp. Het draagvlak onder bewoners is gegroeid doordat zij 

zich bewust werden van de historische waterhuishouding en 

de logica van de voorgestelde ingreep. Het nieuwe ontwerp past 

in het landschap en geeft het gebied een specifieke historische 

identiteit.

Innovatie

Voorafgaand aan de cultuurhistorische analyse, was niet 

duidelijk wat de concrete opbrengst zou kunnen zijn van 

het onderzoeksproject. De werkwijze was nieuw voor de 

betrokken partners. Om innovatief te kunnen werken moet 

er de mogelijkheid zijn om te experimenteren, zonder dat de 

uitkomst al vaststaat. Bij het project was er bijvoorbeeld geen 

garantie op economische winstgevendheid. Volgens Marieke 

van Zanten kan deze innovatie ontstaan door betrokken 

overheden – rijk, provincies, gemeenten - die niet sturen op 

resultaat, maar ruimte laten voor onverwachte uitkomsten, en 

dit financieel mogelijk maken.

Kennisoverdracht

Een eenzijdige aandacht voor technologische oplossingen 

miskent de menselijke dimensies van ruimtelijke ordening. 

De inrichting van een leefomgeving heeft een culturele kant, 

naast technische en economische. In de aanpak van ruimtelijke 

vraagstukken is integraal werken dan ook belangrijk. Het is van 

groot belang dat erfgoedexperts hun kennis kunnen delen met 

rioleurs, hydrologen en ontwerpers. Door integraal te werken 

kan er gestuurd worden op oplossingen die rekening houden 

met een gebiedsidentiteit, wat zorgt voor draagvlak voor 

veranderingen in een omgeving. Bovendien wordt de kennis 

over het gebied zo goed mogelijk benut.
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Een belangrijk aandachtspunt dat uit het project naar 

voren kwam, is dat archieven van waterschappen niet goed 

toegankelijk waren. Hierdoor bleef mogelijk waardevolle 

kennis onbenut. Omdat het betrekken van cultuurhistorie bij 

klimaatopgaven voor gemeentes nieuw kan zijn, ontwikkelde 

Het Oversticht samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

acht sleutels om cultuurhistorie in te zetten.

 

Erfgoedinclusief ontwerpen in 
‘s-Hertogenbosch / Kernwoorden: klimaatadaptatie, 

waterbescherming, militair erfgoed, erfgoedinclusief ontwerp / 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch2 

Het Bolwerk Sint-Jan is de benaming voor een 
informatiecentrum aan de Sint-Janssingel in 
’s-Hertogenbosch. Het bolwerk is de herbouw van een in 
1528 gebouwd bolwerk dat bestond om de toegangspoorten 
tot de stad te verdedigen. Nadat het in de achttiende eeuw 
werd gesloopt, werden de restanten van de oude stadspoort 
en -muur opgegraven. In het nieuwe ontwerp waarin de 
stadsmuur een waterkerende wand vormt, is een restaurant en 
informatiecentrum geopend op de plaats van het bolwerk. Daar 
kunnen de oude poort en muur bezichtigd worden. 

Meer lezen

Historische wateranalyse, Waterkansen Kampen:  

Cultuurhistorie en klimaatadaptatie opgaven, 2019. Stichting het 

Oversticht.

Cultuurerfgoed als katalysator bij klimaatopgaven.  

Landwerk nr. 5 (2019). Door Marieke van Zanten.

Cultuurhistorie bij klimaatopgaven.  

H2O-Online. Door Marieke van Zanten en Albert Vissinga. 

Acht sleutels om cultuurhistorie toe te passen bij 

klimaatadaptatie.  

Het Oversticht, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Drents 

Overijsselse Delta, Gemeente Kampen. 

Het oude bolwerk Sint-Jan 
kreeg een nieuwe functie 
om wateroverlast in de 
stad ´s-Hertogenbosch aan 
te pakken. Foto: Henk van 
Zeeland.
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https://hetoversticht.nl/media/upload/files/bestanden algemeen/8 sleutels cultuurhistorie in klimaatadaptatie.pdf
https://hetoversticht.nl/media/upload/files/bestanden algemeen/8 sleutels cultuurhistorie in klimaatadaptatie.pdf


Integratie van opgaven

Het oude bolwerk werd niet in oorspronkelijke stijl herbouwd 

maar met staalplaten en glas. Doordat het staal gecorrodeerd 

en dus bruin is, vormt het een geheel met de authentieke 

vestingmuren eromheen. De muur is dus teruggebracht, 

maar de functionaliteit ervan is veranderd. Waar de muur 

als bescherming tegen vijanden diende, is die in zijn nieuwe 

functie een middel voor klimaatadaptatie. Hij beschermt 

nu tegen hoogwater. Ook het dak van het gebouw is 

klimaatadaptief; het houdt regenwater vast. 

 

In dit project komen verschillende opgaven bij elkaar: 

het versterken van lokale cultuurhistorie, recreatie en 

klimaatadaptatie. Om die reden is het project Bolwek Sint-Jan 

voorgedragen voor een ILUCIDARE-prijs, een internationale 

erfgoedprijs in de categorie ‘Erfgoed-innovatie’. De prijs is mede 

gesponsord door twee programma’s van de Europese Unie3.  

Praktijkvoorbeelden 

Het Sint-Janproject waarin cultuurhistorie actief aan 

ruimtelijke opgaven bijdraagt, staat niet op zichzelf. Een 

tweede voorbeeld van historische inspiratie voor de gemeente 

is het gebruik van inundatievelden van de Zuiderwaterlinie. 

De velden, die vroeger onder water gezet konden worden 

ter verdediging, kunnen een nieuwe functie krijgen bij 

wateroverlast. Ze kunnen water opnemen op het moment dat 

er een overschot is, en vasthouden totdat er een tekort is. Naast 

wateroverlast kampt de gemeente ’s zomers met problemen 

door hittestress. Door historische waterlopen opnieuw in 

gebruik te nemen, kan cultuurhistorie in dienst staan van 

klimaatadaptatie. 

Een derde voorbeeld betreft de binnenstad van ’s-Hertogen-

bosch. Regenwater komt daar in dezelfde afvoer terecht als ri-

oolwater. Bij piekbuien ontstaat daardoor capaciteitstekort met 

het gevaar dat rioolwater het oppervlaktewater vervuilt. Een 

oplossing hiervoor is een bassin, maar in een stad vol monu-

menten met een beschermde status is dit moeilijk te realiseren. 

Door op de fundamenten van een oud bastion, Bastion Maria, 

een reservoir te bouwen, werd erfgoed niet als obstakel be-

schouwd maar als inspiratiebron gebruikt. De reconstructie van 

het oude bastion bracht een historische beeldbepaler terug. Het 

bassin versterkt de wanden van het herbouwde bastion en biedt 

een oplossing voor piekbuien.

2 Voor de beschrijving van dit praktijkvoorbeeld is gesproken met Huibert Crijns, 
fondsenwerver afdeling Erfgoed bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

3 Deze twee programma’s zijn het ‘Creative Europe programma’, een subsidieprogramma 
ter bevordering van samenwerking van de culturele, creatieve en audiovisuele sector; en het 
onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, Horizon 2020.
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Erfgoedinclusief ontwerpen

Een deel van de reden dat erfgoed in ’s-Hertogenbosch 

een grote rol kan spelen bij klimaatopgaven is de 

organisatiestructuur van de gemeente. Archeologen 

en adviseurs op gebied van cultuurhistorie zijn niet 

ondergebracht bij de culturele of erfgoeddienst zoals in 

veel andere gemeenten. In plaats daarvan horen ze bij 

de ontwikkelingsdienst, die belast is met ruimtelijke 

veranderingen in de gemeente. Hierdoor kan de ontwikkeling 

van de stad niet om erfgoed heen. Deze organisatiestructuur 

zorgt dus voor een cultuurhistorisch en erfgoedinclusief 

perspectief op klimaatopgaven. 

De uitdaging die blijft bestaan, is om een zorgvuldige afweging 

te maken tussen behouden en ontwikkelen. Het beschermen 

van erfgoed zoals het is, kan in gevaar komen als het in dienst 

van ontwikkeling en ruimtelijke opgaven komt te staan.

Meer lezen

Bolwerk Sint-Jan, een hotspot aan het water.  

Zuidwaterlinie Noord-Brabant. 

Reconstructie van Bastion Maria.  

Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

Den Bosch heeft door jarenlange liefdevolle aandacht zijn 

verwaarloosde vestingwerken weer fier op de kaart gezet.  

Blauwe kamer jaarboek 2016, pp. 134-141. Door Mark Hendriks.

 

Persbericht:  

Zes erfgoedprojecten gericht op innovatie en internationale 

relaties genomineerd voor de eerste edititie van de speciale 

ILUCIDARE prijzen, 28 mei 2020. 
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https://www.zuiderwaterlinie.nl/11-vestingsteden/gemeentelijke-monumenten/bolwerk-sint-jan
https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/verhalen/reconstructie-van-bastion-maria
https://ilucidare.eu/sites/default/files/2020-05/press_release_ilucidare_special_prizes_nl.pdf.
https://ilucidare.eu/sites/default/files/2020-05/press_release_ilucidare_special_prizes_nl.pdf.
https://ilucidare.eu/sites/default/files/2020-05/press_release_ilucidare_special_prizes_nl.pdf.


Cultuurhistorische inspiratie voor 
de Amsterdam Wetlands / Kernwoorden: 
biodiversiteitsherstel, CO2, duurzaamheid, historisch 

landschap, grootschaligheid / Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 

Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland4 

Amsterdam Wetlands is een programma met een 
toekomstvisie voor het jaar 2050 voor het polder- en 
moerasgebied tussen Amsterdam en Alkmaar. Het meerjarige 
programma startte in de zomer van 2018 en is een initiatief 
van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-
Holland en Recreatie Noord-Holland.  

De initiatiefnemers beogen een robuust natuurgebied van 12000 

hectare van aaneengesloten polders en moerassen. Door het 

veenlandschap te herstellen wil het programma een bijdrage 

leveren aan natuur- en klimaatopgaven zoals het vergroten van 

biodiversiteit en het verminderen van CO2-uitstoot. Ook biedt 

het gebied nieuwe perspectieven voor toerisme en recreatie 

rondom Amsterdam. De casus laat de interessante kansen van 

cultuurhistorie en erfgoed zien voor de duurzame toekomst van 

een landelijk gebied.

 

Maatschappelijke opgaven

De aanleiding van het project Amsterdam Wetlands waren 

problemen met het landschap: daling van de biodiversiteit, 

verlies van identiteit van het landschap, moeizame 

landbouwkundige condities en bodemdalingsproblematiek met 

CO2 uitstoot als gevolg. Een belangrijke opgave is het tegengaan 

van bodemdaling, onder meer door het herstellen van 

veenopbouw. Op deze manier kan CO2 worden vastgehouden 

en is er kans om regenwater vast te houden als buffer voor 

droogte. Om de biodiversiteit te vergroten, wordt gewerkt 

aan het terugbrengen van onder meer de zeearend, otter en 

purperreiger in het gebied.

4 Voor de beschrijving van dit praktijkvoorbeeld is gesproken met Saline Verhoeven, 
projectleider Landschap en Cultuurhistorie bij Landschap Noord-Holland en 
programmamanager Amsterdam Wetlands. 

In de Amsterdam Wetlands 
wordt gewerkt aan een 
duurzame toekomst op 
basis van cultuurhistorie 
en erfgoed. Foto: Niels 
Hogeweg, Landschap Noord-
Holland.
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Een ander doel van het programma is om de recreatiedruk in 

Amsterdam te verlichten door toeristen maar ook inwoners naar 

de ‘Wetlands’ te halen. Een van de initiatiefnemers, Landschap 

Noord-Holland, spreekt over de ‘groene achtertuin’ van de 

steden Amsterdam en Alkmaar. Mensen die het stadsleven 

willen ontvluchten kunnen terecht in een grootschalig 

natuurgebied. Het cultuurhistorische verhaal van het 

landschap kan de toeristische aantrekkingskracht vergroten. 

Zo geven de eeuwenoude kavelpatronen een beeld van het 

historische landschap zoals verbeeld in de typische Hollandse 

landschapsschilderijen die bekend zijn bij het grote publiek. 

Het programma heeft steun gekregen van de Erfgoed Deal. 
Binnen de Erfgoed Deal ontwikkelen de initiatiefnemers een 

methodiek om historische waarden een plaats te geven in de 

leefomgeving van de toekomst. In Waterland-Oost, een onderdeel 

van het gebied van Amsterdam Wetlands, heeft Staatsbosbeheer 

al een aanpak ontworpen die hierbij zal worden gebruikt.

Kritiek versus draagvlak

Na de aankondiging van de plannen, werd op sociale media 

maar ook in kranten kritisch gereageerd op de zogenoemde 

expansiedrift van Amsterdam. Veelal werd de vergelijking 

getrokken tussen ‘Amsterdam Beach’, Zandvoort, ‘Amsterdam 

Castle’, Muiderslot, en het nieuwste gebied: ‘Amsterdam 

Wetlands’.5  Op Airbnb werden al snel vakantiewoningen 

aangeboden in de ‘Wetlands’.6  De associatie met de 

vercommercialisering van gebieden werd sterk aangewakkerd 

door een naam die in eerste instantie niet commercieel was 

bedoeld. De naam ‘wetlands’ was de oplossing om het diverse 

gebied met moeras, waterland en veengebied onder een 

internationaal bekende noemer te vangen. Het verbinden van de 

naam van Amsterdam aan het niet-stedelijke gebied zorgt voor 

een Randstedelijk imago. 

Het inzetten op veenherstel of het herstellen van het leefgebied 

van vogelsoorten kan zorgen voor ingrijpende wijzigingen in 

het landschap. Het Wetlands-programma heeft daardoor ook 

kritische geluiden ontvangen van een groep boeren die zich 

zorgen maakt over een hoog waterpeil. 

5 Zie bijvoorbeeld NRC Handelsblad, Na Amsterdam Beach en Castle nu ook ‘Amsterdam 
Wetlands’, 6 februari 2020; en Geenstijl Provincie geeft Noord-Holland weg aan 020 
BakfietsTuigh met bbq’s en bag-in-box rosé’, 17 juli 2018. 

6 Zie bijvoorbeeld Het Parool, De Amsterdam Wetlands: ineens is daar 12.000 hectare groen, 
26 januari 2020. 
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https://www.erfgoeddeal.nl/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/06/na-amsterdam-beach-en-castle-nu-ook-the-amsterdam-wetlands-a3989430
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/06/na-amsterdam-beach-en-castle-nu-ook-the-amsterdam-wetlands-a3989430
https://www.geenstijl.nl/5142973/provincie-geeft-noord-holland-weg-aan-020-bakfietstuigh-met-bbq-s-en-bag-in-box-rose/,
https://www.geenstijl.nl/5142973/provincie-geeft-noord-holland-weg-aan-020-bakfietstuigh-met-bbq-s-en-bag-in-box-rose/,
https://www.parool.nl/nederland/de-amsterdam-wetlands-ineens-is-daar-12-000-hectare-groen~bbb43539/,


Het gebruik van cultuursymbolen om een verbeelding en 

cultuurhistorische context aan landschappelijke veranderingen 

te geven, vormt een inspiratie voor de initiatiefnemers van 

Amsterdam Wetlands. Kunsthistorica Maartje van den Heuvel 

heeft in haar promotieonderzoek uit 2018 aandacht besteed 

aan de retorische potentie van kunst voor het verbeelden 

van ecologische verandering. Klimaatadaptatie en de 

energietransitie brengen dynamiek in de verhoudingen tussen 

natuurbewegingen en boeren, tussen bewoners en bestuurders 

en tussen stad en platteland. Bewustwording van deze culturele 

dynamiek is van groot belang. Cultuurhistorie is een belangrijke 

manier om op deze dynamiek in te spelen en aan draagvlak te 

werken.  

Een belangrijke opgave bij het project is om belanghebbenden te 

betrekken bij de besluitvorming en een gezamenlijk perspectief 

te ontwikkelen. Door het landschap een cultuurhistorische 

logica te geven, en door een verbinding tussen verleden, heden 

en toekomst te maken, wordt aan maatschappelijk draagvlak 

gewerkt. Hierbij is het een uitgangspunt dat gebruikers en 

betrokkenen – boeren, bewoners en recreanten – zich kunnen 

identificeren met een gebiedseigen historisch landschap.

Cultuurhistorische inspiratie

De inspiratie om vanuit cultuurhistorie te werken, kwam mede 

van het initiatief Van Gogh Nationaal Park in Noord-Brabant. 

Ruim veertig partners dienden in maart 2020 een plan in om 

een natuurgebied tussen Eindhoven, Tilburg en Breda als Van 

Gogh Nationaal Park aan te wijzen. Het doel is om op basis van 

de cultuurhistorische waarden van het landschap, het gebied 

te versterken door recreatieve, ecologische en economische 

opgaven integraal te benaderen. Het gebied wil daarbij expliciet 

het verband leggen tussen Van Goghs schilderijen en de door 

hem verbeelde landschappen die nog steeds te bezoeken zijn. 
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Culturele kennissystemen op 
Bonaire / Kernwoorden: Immaterieel erfgoed, culturele 

kennissystemen, veerkracht, voedselvoorziening, waterberging, 

onderwijs / Archivo Boneiru7 

 

 
Door klimaatverandering vormen natuurrampen als orkanen 
en extreme weersomstandigheden grote uitdagingen voor 
de Caribisch Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba. Bonaire, dat deel uitmaakt van de Benedenwindse 
Eilanden, heeft in vergelijking met de Bovenwindse Eilanden 
Sint Eustatius en Saba minder te vrezen van orkanen. Bonaire 
kent echter andere uitdagingen zoals wateroverlast en droogte. 
Culturele kennissystemen kunnen een belangrijke rol spelen 
bij het aanpassen aan de veranderende klimatologische 
omstandigheden. 

Lokale kennis en gebruiken 
vastleggen en  behouden: 
mevrouw Minhela Dolores 
Helmeijer-Marsera aan 
het woord in de Fuhikubo-
videodocumentaire. Beeld: 
Stichting Fuhikubo.

Meer lezen

Amsterdam Wetlands:  

12.000 hectare topnatuur. Landschap Noord-Holland. 

Amsterdam Wetlands: Een perspectief voor Laag-Holland in 2050. 

Publicatie van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Recreatie Noord-

Holland, Landschap Noord-Holland.

Overheid en natuur zetten plan Amsterdam Wetlands door.  

Nieuwe Oogst, 23 februari 2020. Door Bert Hartman. 

Boeren in Waterland maken vuist tegen natuurplannen. 

Nieuwe Oogst, 9 april 2020. Door Marjolein van Woerkom.

Voor een voorbeeld van Schotland waarin opgaven met betrekking tot 

klimaatverandering, landbouw en recreatie samengebracht worden in 

veenherstel, zie Tackling climate change, 24 juni 2019.

Persbericht:  

Brabantse aanpak leidt tot Van Gogh Nationaal Park, 30 maart 2020.

7 Voor de beschrijving van dit praktijkvoorbeeld is gesproken met Bòi Antoin, journalist, auteur 
en initiator van het Archivo Boneiru, en Liliane de Geus, leider van de Unesco-werkgroep 
Bonaire en cultuurexpert.
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Archief van kennis en ervaring

Klimaatadaptatie is voor een belangrijk deel een gegeven 

van alle tijden. Culturen en gemeenschappen hebben zich 

altijd moeten aanpassen aan lokale omstandigheden en aan 

klimatologische veranderingen. De ervaringskennis die is 

opgebouwd, is verankerd in cultureel erfgoed. 

Het veilig stellen en onder de aandacht brengen van dit erfgoed 

is dan ook een belangrijk en noodzakelijk ingrediënt voor de 

aanpak van klimaatadaptatie. Op Bonaire werkt het Plataforma 

Kultural en Fuhndashon Historiko Kultural Boneriano 

(FUHIKUBO) aan deze opgave. De stichting wordt hierbij 

geadviseerd door het Nationaal Archief en ondersteund door 

het Regionaal Archief Dordrecht en het Instituut voor Beeld 

en Geluid. Het archiefmateriaal wordt beheerd en toegankelijk 

gemaakt door Archivo Boneiru, een initiatief van journalist Bòi 

Antoin. 

Waterbeheer en voedselvoorziening

Twee belangrijke uitdagingen in het klimaatadaptatievraagstuk 

van Bonaire zijn waterbeheer en voedselvoorziening. In de 

aanpak van deze uitdagingen kan de lokale en traditionele 

kennis die is vastgelegd in de collectie van Archivo Boneiru een 

belangrijke functie vervullen. De toenemende natuurrampen 

maken duidelijk dat zelfvoorziening belangrijk is voor Bonaire. 

Waar op het eiland in het verleden genoeg kennis aanwezig was 

om zelf in water en voedsel te voorzien, is veel van die kennis 

in onbruik geraakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van 

cisternen. De cisternen, open drinkbakken waar zoet water in 

opgeslagen werd voor onder meer de drinkwatervoorziening, 

werden door de verspreiding van gele koorts afgeraden. Het 

open water trok muggen aan die de ziekte bij zich droegen. 

De cisternen zijn nu grotendeels verdwenen uit de collectieve 

gebruiken op het eiland. 

Waar het eiland vroeger zelf in de voedsellevering kon voorzien, 

wordt vandaag de dag het overgrote deel van het voedsel 

geïmporteerd. In 2015 werkte minder dan een procent van de 

bevolking in de sectoren landbouw, veeteelt en visserij. In het 

droge klimaat is het lastig om voedsel te verbouwen, daarnaast 

is er veel brak water en zorgen loslopende geiten voor de 

vernieling van gewassen. 

Door klimaatverandering zal Bonaire vaker met natuurrampen 

zoals orkanen te maken krijgen. De grote afhankelijkheid 

van importvoedsel maakt het eiland kwetsbaar tijdens 

crisissituaties. Doordat het bij jongere generaties vaak 

ontbreekt aan kennis en motivatie om tradities van  
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Traditionele kennis als erfgoed

Klimaatadaptatie is maatwerk en werkt het beste met 

inachtneming van de lokale situatie. Het betrekken van lokale, 

culturele kennissystemen is daarbij van groot belang. Er 

bestaat geen blauwdruk voor klimaatadaptatie. Op Bonaire 

is gecombineerde kennis – lokale kennis, ervaringskennis – 

nodig om in te spelen op de veranderende klimatologische 

omstandigheden. 

Het is van groot belang dat die kennis wordt veiliggesteld en 

vervolgens een rol kan spelen in beleidsvorming. Het project 

Archivo Boneiru heeft deze uitdaging ter handen genomen en 

van een breed scala aan bedreigde kennispraktijken video-

opnames gemaakt. De videodocumentatie van dit immaterieel 

erfgoed is de eerste stap naar een lokale en cultuurgerichte 

aanpak van maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie. 

Het blijft nog wel een vraagstuk hoe deze kennis vertaald kan 

worden naar beleid en hoe die kan worden overgedragen op 

jongere generaties. De rol die het onderwijs kan spelen bij 

het mobiliseren van de jongere generaties is van belang voor 

de weg naar een klimaatadaptief Bonaire. De overdracht van 

kennis op beleidsmakers en jongeren begint bij de erkenning 

van het belang van immaterieel erfgoed voor hedendaagse 

vraagstukken.

waterbeheer en voedselvoorziening uit het verleden aan te 

leren, bestaat het gevaar dat oude gebruiken worden vergeten. 

In 2015 begon een programma voor duurzame landbouw en 

plattelandsontwikkeling. Een nieuw programma met subsidie 

vanuit het Ministerie van Economische Zaken maakt van 

deze traditionele kennisvormen gebruik om de autonomie en 

daarmee weerbaarheid terug te brengen. 

Dammen

De afvoer van regenwater, met name tijdens piekbuien, vindt op 

Bonaire vanouds plaats door reservoirs die het water tijdelijk 

opvangen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door dammen die gebouwd 

worden in rivierbeddingen. Die beddingen (‘rooien’) staan een 

deel van het seizoen droog, maar kunnen tijdens piekbuien 

water opvangen. Dit oude gebruik, het bouwen van dammen, 

zorgt ervoor dat het water niet in een keer de zee in loopt. 

Bij nieuwbouwprojecten wordt onvoldoende rekening gehouden 

met de aanwezigheid van bestaande dammen en hun functie 

om water vast te houden. Met name bebouwing ten behoeve 

van toerisme, zoals hotels in kwetsbare kustgebieden, verdringt 

de aanwezige dammen. Vervuild regenwater loopt daardoor in 

een keer de zee in en vormt een gevaar voor koraalriffen. Ook 

zorgt dit voor erosie.
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Conclusie

Wat voegen erfgoed en cultuurhistorie toe in de aanpak van 

klimaatopgaven? In bovenstaande praktijkvoorbeelden komt 

een aantal kansen naar voren. Een van de meest in het oog 

springende potenties van erfgoed en cultuurhistorie is het 

creëren en verstevigen van draagvlak voor klimaatbeleid en de 

uitvoering daarvan. Door veranderingen in te bedden in een 

cultuurhistorisch narratief, werden klimaatmaatregelen in 

Kampen breed gedragen door betrokkenen en belanghebbenden. 

Ook bij de Amsterdam Wetlands is het creëren van een 

cultuurhistorische logica een belangrijk onderdeel van de 

plannen. De veranderingen in de menselijke leefomgeving 

waar klimaatverandering toe dwingt, kunnen pas ondersteund 

worden op het moment dat mensen zich die verandering voor 

kunnen stellen, op het moment dat die een logica heeft. 

Cultuurhistorie kan het verhaal zijn dat die logica geeft. Nauw 

verbonden aan draagvlak is identiteit – de identiteit van het 

gebied en de mensen die er wonen. Identiteit brengt kennis, 

erfgoed, cultuur en geschiedenis samen, en verstevigt een 

gevoel van eigenaarschap. Vanuit de eigen identiteit werken 

aan eigen, lokaal tot stand gekomen oplossingen ondersteunt 

het draagvlak voor bepaalde beleidsbeslissingen. 

Meer lezen

Website van Archivo Boneiru

Meer tuinbouwprojecten voor Bonaire,  

Bonaire Nu, 3 september 2015.

Thirsty Cities: Shared Water Heritage in the Small Island States of the 

Dutch Caribbean, juli 2020. Door Suzanne Loen.

Voedselzekerheid op Bonaire, St. Eustatius en Saba: 

Aangrijpingspunten voor de beleidsinzet van het ministerie van 

Economische Zaken.  LEI Nota 2015-132, Wageningen University & 

Research Centre. Door Marc-Jeroen Bogaardt, Rosemarijn de Jong en 

Martijn van der Heide (2015).

Watertekort op Bonaire nekt ook landbouw. 

Caribisch Netwerk NTR, 23 juni 2013.

14

http://archivoboneiru.com/
https://bonaire.nu/2015/09/03/meer-tuinbouw-projecten-voor-bonaire/
https://research.wur.nl/en/publications/voedselzekerheid-op-bonaire-st-eustatius-en-saba-aangrijpingspunt
https://research.wur.nl/en/publications/voedselzekerheid-op-bonaire-st-eustatius-en-saba-aangrijpingspunt
https://research.wur.nl/en/publications/voedselzekerheid-op-bonaire-st-eustatius-en-saba-aangrijpingspunt
https://caribischnetwerk.ntr.nl/2013/06/23/watertekort-op-bonaire-nekt-ook-landbouw/


Oplossingen kunnen niet zomaar kant en klaar gekopieerd 

worden; ieder gebied en iedere leefgemeenschap vraagt om 

een oplossing die in het landschap en binnen de cultuur 

past. Cultuurhistorie helpt deze uniciteit van een gebied te 

benadrukken. De lokale gebruiken en tradities op Bonaire 

voor waterbeheer zijn daar een voorbeeld van. Daarbij is het 

van belang te erkennen dat identiteit pluriform kan zijn: het 

landschap kent verschillende verhaallagen. De Wetlands laten 

zien dat een aantrekkelijk landschap voor boeren iets heel 

anders kan zijn dan wat toeristen aantrekt. 

Naast draagvlak en identiteit kan erfgoed ook innovatieve 

oplossingen bieden. In het voorbeeld van ’s-Hertogenbosch 

kwam dit duidelijk naar voren. Verdedigingswerken van 

vroeger, zoals stadsmuren en inundatievelden, kunnen bij de 

verdediging tegen water opnieuw een belangrijke rol spelen. 

Door lokale erfgoed- en cultuurhistorische experts te betrekken 

en in een gebied te zoeken naar lokaal-specifieke in plaats van 

algemene oplossingen, kan innovatie plaatsvinden. 

De Nederlandse Unesco Commissie wil met de best practices van 

Kampen, de Amsterdam Wetlands, Bonaire en ’s-Hertogenbosch 

niet alleen voorbeelden delen die inspireren, ze wil ook een 

discussie op gang brengen, en aandacht vragen voor een 

steviger rol van erfgoed en cultuurhistorie, en de daarbij gepaard 

gaande lokale en soms traditionele kennisvormen, die ingezet 

kunnen worden bij de lokale aanpak van klimaatadaptatie en 

andere ruimtelijke opgaven. Zo’n discussie kan deuren openen: 

organisaties zoals waterschappen kunnen hun historische 

archieven toegankelijk maken; gemeenten kunnen hun 

organisatie zo inrichten dat cultuurhistorische kennis benut 

wordt bij opgaven van ruimtelijke ordening en de fysieke 

leefomgeving.

 

 

De Commissie dankt Marcus van Toor voor zijn wezenlijke 

bijdrage aan dit paper. 
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