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D E A N D E R E WA A R D E VA N A R C H E O L O G I E
Erfgoed, waaronder archeologie,
wordt steeds vaker ingezet als
instrument om gebruikswaarde en
ruimtelijke kwaliteit aan een plek
toe te voegen. Het trekt werkgelegenheid aan, zet plaatsen en
plekken op de kaart en zorgt
bovendien voor een draagvlak voor
de bekostiging van bescherming
en behoud van het erfgoed.
Om de toepasbaarheid van de archeologie te
kunnen waarborgen is het noodzakelijk buiten de
gebaande paden te treden en een nieuw begrippenkader te introduceren. Door al in een vroeg
stadium strategische keuzen te maken hoeft niet
alles onderzocht te worden en kunnen de
gemaakte keuzen doorklinken in andere beleidsvelden zoals toerisme en educatie. The Missing
Link doet dat door Reverse Archaeology toe te
passen, een door het adviesbureau ontworpen
methode waarmee sneller breed gedragen keu-
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zes kunnen worden gemaakt zonder in conﬂictsituaties te geraken. De methode zorgt er voor dat
alle spelers betrokken worden bij de keuzes. Dat
zorgt voor een breed draagvlak en betekent dat
effectiever en efﬁciënter kan worden gewerkt
omdat een breed gedragen keuze met een
gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd. De
kennis die over het verleden wordt gegenereerd,
levert bovendien een directe bijdrage aan de
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling waardoor deze
meer identiteit verleent aan de eindgebruikers.

Benuttingsanalyse Drenthe
Een goed voorbeeld van deze methode in de
praktijk vormt de benuttingsanalyse voor de
provincie Drenthe. Met de benuttingsanalyse wil
de opdrachtgever, Atelier Mooi Drenthe, de aardkundige, archeologische en cultuurhistorische
waarden van het Drentse landschap borgen in het
planproces van lopende en nieuwe projecten. Zij
wil daarbij een ontwikkelimpuls bieden aan doelgroepen en initiatiefnemers binnen de ruimtelijke
(regionale) ontwikkeling van het Drentse landschap. Hoe hebben wij dat gedaan?

We hebben een aantal waardensessies op provinciaal niveau uitgevoerd waarna het Drents
DNA kon worden vastgesteld; de karakteristiek
van Drenthe. Door ook de waarden en normen
van gewenste doelgroepen en de provinciale beleidsvisies op het gebied van toerisme en recreatie hierbij te betrekken, is een samenhangend
beeld ontstaan van de potentie die het Drents
erfgoed te bieden heeft. Bovendien hebben we
kunnen vaststellen dat het Drentse erfgoed een
economische waarde kan genereren van 11
miljoen euro. Om de potentie van het erfgoed te
verzilveren moet echter sprake zijn van een
samenhangend verhaal. Dit verhaal is op regionaal niveau tot stand gebracht. Nu gaan we
samen met gemeenten kijken hoe we het Drentse
verhaal kunnen verdiepen en integreren in
vigerende gemeentelijke initiatieven.
Dr. Elke Ennen

Wij hebben gemeenten de afgelopen weken
een boek opgestuurd waarin we onze
werkwijze beschrijven. Mocht u deze niet
ontvangen hebben dan kunt u vanzelfsprekend ons boekje Reverse Archeology
opvragen op info@ the-missinglink.nl
of telefonisch op 0348-437 788.
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