
Van oude waterwegen tot kennis die van 

generatie op generatie is overgedragen, 

cultuur en erfgoed bieden een scala aan reeds 

bestaande oplossingen voor hedendaagse 

klimaatuitdagingen. Klimaatverandering kan 

grote gevolgen hebben voor ons erfgoed, maar 

erfgoed kan ons juist ook beschermen

over culturele oplossingen bij 
lokale klimaatadaptatie

De Nederlandse Unesco Commissie beschouwt klimaatadaptatie 

in de eerste plaats als een menselijke opgave, die de inzet van 

cultuur en een mentaliteitsverandering vereist.  Cultuurhistorische 

kennis en erfgoed zijn belangrijke middelen om in te zetten bij 

lokale klimaatadaptatiestrategieën.  Unesco stelt de noodzakelijke 

mentaliteitsverandering centraal in haar aanpak van de 

klimaatcrisis, onder het motto Changing minds, not the climate. 

Dit is tevens het vertrekpunt van de visie van de Nederlandse 

Unesco Commissie ten aanzien van klimaatadaptatie. Onze visie 

is gebaseerd op de overtuiging dat klimaatadaptatie niet alleen een 

kwestie is van het toepassen van de ‘beste’ technische of bestuurlijke 

oplossingen, maar dat het vooral een menselijk en cultureel proces is.  

Culturele oplossingen zoals lokale en traditionele vormen van kennis, 

het voortbouwen op ervaringen uit het verleden en het inzetten van 

cultuur en erfgoed zijn van vitaal belang om deze noodzakelijke 

verandering in mind set te realiseren en klimaatactie inclusiever én 

meer maatschappelijk geaccepteerd te maken. Het achtergrondpaper 

‘Changing minds, not the climate: culturele oplossingen bij lokale 

klimaatadaptatie’ licht onze aanpak en visie verder toe.  

De Commissie verzamelde uiteenlopende praktische voorbeelden 

uit het Koninkrijk der Nederlanden  waaruit we lessen kunnen 

trekken over het grote potentieel van culturele oplossingen bij 

lokale klimaatadaptatie. Deze voorbeelden zijn een belangrijke 

inspiratie geweest voor de totstandkoming van de zienswijze van de 

Commissie. Andersom laten deze vier voorbeelden ook zien hoe deze 

visie uitpakt in de praktijk. Ze worden gepresenteerd in ons  

best practices paper.

Het is belangrijk om af te stappen van het dualistische wereldbeeld 

waarin natuur en cultuur als gescheiden domeinen worden 

beschouwd. De omgang van de mens met een veranderend klimaat 

en het gevecht tegen water of droogte is niet alleen iets van vandaag 

de dag. De vaak eeuwenlange ervaring en kennis hierover moeten 

beter ontsloten worden zodat ze beter kunnen worden ingezet bij 

klimaatadaptatie.  Kennis die gebaseerd is op ervaring, op praktische 

vaardigheden, op vallen en opstaan. Kennis vergaard door het 

voortdurend aanpassen aan een veranderende omgeving en klimaat. 

Kennis die voortkomt uit onze tradities, onze cultuur en ons erfgoed.  

Wanneer klimaatadaptatie gestoeld is op lokale tradities en 

gebruiken, stelt het lokale gemeenschappen in staat om zelf het 

heft in handen te nemen en verandering in gang te zetten. Het 

helpt ook om burgers te laten meebeslissen over de aanpak van 

klimaatadaptatie.  Daarnaast is het belangrijk om bij klimaatbeleid 

uit te gaan van de identiteit  van gemeenschappen zodat 

klimaatbeleidsbeslissingen meer maatschappelijk geaccepteerd 

worden. Een multidisciplinaire aanpak waarbij cultuur en erfgoed 

onderdeel zijn van klimaatbeleid zal het maatschappelijke draagvlak 

voor zulke beleidsbeslissingen helpen vergroten. 

De Nederlandse Unesco Commissie vraagt aandacht voor de kracht 

van cultuur, erfgoed en traditionele kennisvormen voor de aanpak 

van klimaatadaptatie.  We hebben de ervaringen uit het verleden 

nodig om de klimaatoplossingen van vandaag en morgen te vinden. 

De  menselijke dimensie is daarbij van cruciaal belang.
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