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Inleiding
In het voorjaar van 2015 zijn er spectaculaire archeologische vondsten gedaan bij de voorbereiding 
van de nieuwe woonwijk in Oosterdalfsen. Deze vondsten zijn aanleiding voor een ambitieus 
programma, waarbij het zichtbaar en beleefbaar maken van de vondsten aanleiding is voor het 
programma Schat van Dalfsen. Start van dit programma was de perspresentatie op 7 april 2016 met 
een live uitzending en de opening van de tentoonstelling van de Merovingische vondsten. Voor het 
komende toeristische seizoen is er een uitgebreid programma opgezet, waarbij inwoners en 
bezoekers op diverse manieren in aanraking kunnen komen met de Schat van Dalfsen. In 2016 gaan 
we een programma ontwikkelen, waarbij de vraag centraal staat hoe we de Schat van Dalfsen verder 
kunnen verankeren in Dalfsen, waarbij het draagvlak en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en 
onderwijs essentieel is. In dit projectplan geven we een overzicht van de plannen voor de periode 
najaar 2016, 2017 en 2018.

Dalfsen, september 2016
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Terugblik 2015/2016
Bij de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe woonwijk zijn er in het voorjaar  van 2015 zeer 
bijzondere archeologische vondsten gedaan in de gemeente Dalfsen. De exclusiviteit en bijzonderheid 
van de vondsten hebben de gemeente Dalfsen overvallen, maar hebben wel tot gevolg gehad dat er 
een ambitieuze plannen zijn ontstaan rondom de vondsten. Binnen een archeologisch bestel waarbij 
er geen financieringsmogelijkheden zijn vanuit Rijk en/of provincie die het wetenschappelijk 
onderzoek mede mogelijk maken.    
Dit is voor de gemeente Dalfsen de aanleiding geweest om op een nieuwe manier na te gaan denken 
hoe je als gemeenschap omgaat met de vondsten. 
De bijzonderheid van de vondsten verdienen een goed wetenschappelijk onderzoek. De vondsten 
werpen een nieuwe blik op onze geschiedenis. Om dit mogelijk te maken wordt er in samenwerking 
met het Drents Museum een internationale tentoonstelling voorbereid met als aanleiding de Schat van 
Dalfsen.  In navolging van de tentoonstelling “The mysterious bog people” zal ook deze tentoonstelling 
de wereld overgaan waarbij er al belangstelling is van musea uit Canada, Amerika en Duitsland. 
De vondsten gaan “de markt” op om op deze manier het wetenschappelijk onderzoek mogelijk te 
maken. Op elke plaats waar de tentoonstelling te gast is wordt er met het de plaatselijke universiteit 
een deel van het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. 
Daarnaast wordt er een aanvraag ingediend binnen een nieuwe regeling archeologie bij het NWO1 
waarbij er wellicht toch landelijke ondersteuning komt voor de vondsten uit Dalfsen.
Op deze wijze kan het onderzoek plaatsvinden dat past bij deze vondsten zonder enorme last voor 
een kleine gemeente en gemeenschap als Dalfsen.
Naast het wetenschapstraject wordt er ook nog een woonwijk gebouwd. Binnen deze wijk wordt op 
een creatieve wijze verwezen naar het verleden van de plek. Tot slot worden de vondsten zichtbaar en 
tastbaar gemaakt voor inwoners en toeristen. Dit gebeurt in samenspraak met inwoners, verenigingen, 
bedrijfsleven en onderwijs uit Dalfsen en laat zien hoe een gemeenschap omgaat met de vondsten die 
zijn gedaan.

In 2016 is er rondom het zichtbaar en tastbaar maken van de archeologische vondsten veel gebeurd. 
Het project heeft als titel “Schat van Dalfsen”. Voor de herkenbaarheid is er een huisstijl ontwikkeld, 
een logo, website, emailhandtekening. 
In samenspraak met een werkgroep bestaande uit lokale vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, 
onderwijs, toerisme, historische kring en marketing is er een plan bedacht om de Schat van Dalfsen 
dichtbij de inwoners van en bezoekers aan Dalfsen te brengen. De volgende projecten zijn daaruit 
voortgekomen; 

- Doorgaande leerlijn erfgoed voor alle 18 basisscholen
- Kunstproject Heer en Dame van Dalfsen door Kunst om Dalfsen
- Musical Wortels (gebaseerd op de archeologische vondsten)
- Documentaire Schatplichtig
- Familiepad, verbeelding van de vondsten
- Gedichtenroute
- Routekaart ontwikkeld door ondernemers uit Dalfsen
- Verhalen op de vindplaats door Historische Kring en Janna van den Berg
- Verhalenpaal
- Expositie Merovingen
- Speciaal bier De Dame van Dalfsen
- Communicatie/Marketing

o Logo
o Huisstijl
o Website www.schatvandalfsen.nl
o Marketing plan in samenspraak met Vechtdal Marketing
o Factsheets

1 Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

http://www.schatvandalfsen.nl/
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o Sociale media (twitter, facebook)
- Talkshow als perspresentatie voor Merovingische vondsten
- Evenementen

o Week van de Amateurkunst met als thema “De Schat”
o Kunst om Dalfsen met als thema “De vondst”
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Stand van zaken 

Wat gaat er goed?
Alle projecten die vallen onder Schat van Dalfsen lopen naar volle tevredenheid en kunnen rekenen 
op draagvlak vanuit gemeente en samenleving. Het lijkt een olievlek werking te hebben waarbij het 
ene project overgaat in het volgende project en er steeds meer inwoners, organisaties en 
ondernemers aanhaken. Door het project Schat van Dalfsen komt er veel energie los en zien we dat 
bijvoorbeeld toeristisch ondernemers projecten rondom Schat van Dalfsen gaan ontwikkelen. De 
historische kring is ontzettend actief en profileert zich met het project. Scholen zijn een leerlijn rondom 
de vondsten aan het ontwikkelen. Daarnaast merken ondernemers dat er bezoekers speciaal naar 
Dalfsen komen voor de vondsten. Conclusie is dat er veel in gang wordt gezet naar aanleiding van de 
opgravingen en dat we deze ambitie en initiatieven graag willen behouden en verder ondersteunen.

Wat heeft aandacht nodig? 
De betrokkenheid van de inwoners en organisatie uit Dalfsen gaat goed. We merken dat inwoners en 
toeristisch ondernemers uit Dalfsen het project kennen en langzaam ambassadeur worden. In de 
andere kernen Nieuwleusen, Lemelerveld, Oudleusen en Hoonhorst lijkt het nog wat minder te spelen. 
Dit is een aandachtspunt voor de komende projectperiode.

Daarnaast merken we dat er binnen de archeologische beroepsgroep er met grote belangstelling naar 
Dalfsen gekeken wordt. Binnen de huidige wetgeving zijn wij. als de verstoorder van de grond 
verantwoordelijk, voor wat er in de grond gevonden is en wat er in eerste instantie mee gebeurt 
(basisonderzoek).. Als gemeente hebben wij hierin een integrale afweging gemaakt, waarbij naast 
archeologische belangen, ook niet-archeologische belangen een rol hebben gespeeld. De door ons 
gemaakte keuzes hebben soms geleid tot onbegrip bij de beroepsgroep. De gemeente Dalfsen heeft, 
nadat de betekenis van de vondsten duidelijk is geworden, gekozen voor een ambitieus traject met 
een internationale tentoonstelling en wetenschapsprogramma. Gezien eerder gemaakte afwegingen 
wordt deze keuze niet bij iedereen met begrip ontvangen.  Dalfsen volgt hierin niet de gebaande 
paden, maar maakt hierin andere keuzes dan gebruikelijk. 

De verkeerde beelden over gemeente Dalfsen en archeologie komen we veel tegen en dat lijkt invloed 
te hebben op bijvoorbeeld (landelijke) subsidiemogelijkheden. De archeologische wereld is klein en bij 
de ontwikkeling van bijvoorbeeld een nieuwe subsidie regeling wordt (logischerwijs) de beroepsgroep 
geconsulteerd. Hierdoor krijgen wij de indruk dat dat de mogelijkheden voor subsidie traditioneel 
worden aangevlogen, waardoor onze plannen hier niet binnen passen. 

Opvallend is wel dat iedereen die we persoonlijk spreken (al) na een eerste gesprek een heel ander 
beeld heeft van Dalfsen en de wijze waarop de gemeente omgaat met de vondsten. Dit is dan ook de 
reden om in het projectplan een voorstel te doen om de beroepsgroep archeologie kennis te laten 
maken met Schat van Dalfsen in de gemeente Dalfsen.
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Schat van Dalfsen en de toekomst

Het project “Schat van Dalfsen” heeft veel positiefs in gang gezet op het gebied van erfgoed, 
archeologie en deze onderwerpen dichter bij een brede doelgroep gebracht. Ook heeft het gezorgd 
voor een nieuwe energie bij onder andere de Historische Kring Dalfsen en zorgt het project voor 
nieuwe initiatieven bij ondernemers. 

Binnen het nieuwe cultuurbeleid is daarom het voorstel om het project Schat van Dalfsen als 
aanleiding te zien om de verschillende Schatten van Dalfsen te gaan verzamelen. Verschillende 
verhalen en voorwerpen die de geschiedenis van de gemeente vertellen en kenmerken. Met deze 
verhalen en voorwerpen willen we onze schatkamer gaan vullen en met elkaar bepalen wat de 
gemeente Dalfsen tot de gemeente Dalfsen maakt. Het verhaal van de Trechterbekers en Merovingen 
is één van de vele verhalen uit onze geschiedenis en die onze identiteit heeft gevormd. Op deze wijze 
willen we het project Schat van Dalfsen een structurele plek geven in de gemeente. Onder de 
programmalijn lokaal staat dit project verder uitgewerkt onder het kopje “Schatkamer van Dalfsen”.
Het cultuurbeleid wordt in december 2016 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Naast de verankering van het project Schat van Dalfsen staan er nog veel bijzondere momenten op 
stapel rondom de Trechterbeker en Merovingische vondsten. In 2018/2019 staat de tentoonstelling in 
het Drents Museum gepland met als werktitel “Pyramids of the North.” Deze tentoonstelling heeft 
eenzelfde ambitie en omvang als de tentoonstelling rondom de Maya cultuur of het Terracotta Leger. 
De tentoonstelling Pyramids of the North heeft als aanleiding de vondsten uit Dalfsen. We gaan de 
komende jaren met ondernemers, partners uit de regio en het Drents Museum bespreken en 
uitwerken op welke manier we als gemeente Dalfsen hier een rol in kunnen spelen. Binnen deze 
uitwerking is er ook aandacht voor de betrokkenheid van de verschillende kernen. Dit staat ook 
uitgewerkt in het voorliggende projectplan. 
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Tijdpad  Projecten Schat  van Dalfsen

2016 2017 2018/2019

Oktober/november Voorjaar Expositie Drents Museum
Nieuwsbrief Schat van Dalfsen Première Documentaire Schat van Dalfsen Drents Museum op locatie in Dalfsen

Nationale Archeologie Dagen Symposium Fundatie/Leeuwarden 2018

Bewonersmagazine Familiepad in ontwikkeling Realisatie van eerste verbeeldingen 

“Schatkamer van Dalfsen” 

Start voorbereidingen permanent familiepad
in samenspraak met Deltion College.

Start voorbereiding arrangementen met ondernemers

Start project Schatkamer van Dalfsen
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Programmalijn lokaal

Nieuwsbrief Schat van Dalfsen
In oktober willen we een digitale en fysieke nieuwsbrief in de gemeente Dalfsen verspreiden met 
daarin een terugblik op Schat van Dalfsen 2015/2016 en een vooruitblik op 2016/2017 en verder. Doel 
is om inwoners en bedrijven op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Wat gaan we doen?

Nieuwsbrief ontwikkelen over Schat van Dalfsen

Wanneer?

Oktober/november 2016 (na raadsvergadering oktober)

Familiepad in ontwikkeling
In juni 2016 is het familiepad geopend, de verbeelding van de vondsten die zijn gedaan in 
Oosterdalfsen. De bedoeling is om dit pad eind september weer te verwijderen waarna het in april 
2017 opnieuw geplaatst wordt. Hiermee gaan we door tot het permanente familiepad in de woonwijk 
wordt geopend

Wat gaan we doen?

Jaarlijks wordt het familiepad in  het voorjaar en zomer opnieuw geplaatst aan de Oosterdalfsersteeg.

Wanneer?

Voorjaar en zomer 2017

Voorjaar en zomer 2018

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilhMGdyN7OAhUBlxoKHRorAyQQjRwIBw&url=https://twitter.com/schatvandalfsen&psig=AFQjCNEBiJ9lDCWmHPxW8wY6k5yDpsv87A&ust=1472283125500532
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilhMGdyN7OAhUBlxoKHRorAyQQjRwIBw&url=http://www.rtvzoo.nl/familiepad-dalfsen-geopend/zoo-regionaal-nieuws/nieuws/item?817841&psig=AFQjCNEBiJ9lDCWmHPxW8wY6k5yDpsv87A&ust=1472283125500532


10

Familiepad permanent in de woonwijk
In juni 2016 is het “familiepad in ontwikkeling” geopend. Het project heeft als aanleiding dat er vanuit 
inwoners en bezoekers vragen kwamen naar de plek van de opgravingen. “Waar zijn de 
Trechterbekers gevonden en waarom is hier niets te zien?” In samenspraak met Studio Louter is het 
familiepad ontwikkelt. Een project waarbij het uitgangspunt is dat families van nu vragen stellen aan 
de families van toen. Deze vragen zijn verwerkt in het familiepad en beantwoord door archeologen.
Bijzonder aan dit project is dat archeologie gaat leven voor een brede groep, want door de mensen 
van toen te vergelijken met de mensen van nu, maakt dat het onderwerp begrijpelijk wordt en waarde 
krijgt. 
Daarnaast is het bijzondere aan dit project dat de wetenschap een verbinding krijgt met de 
maatschappij en vragen die er leven bij niet wetenschappers. De vragen van gewone mensen kunnen 
hiermee vulling geven aan een deel van het wetenschappelijk onderzoek.

Wat gaan we doen?
Tot de plaatsing van het familiepad in de woonwijk zal het familiepad in ontwikkeling toegankelijk 
blijven voor bezoekers.

Het permanent plaatsen van het familiepad in de woonwijk. Voor dit onderdeel willen we opnieuw 
vragen gaan ophalen bij inwoners.

Wanneer?

De verwachting is dat het familiepad ergens in 2018/2019 definitief in de woonwijk geplaatst gaat 
worden.

Bewonersmagazine
In samenwerking met het project woonwijk Oosterdalfsen wordt een magazine ontwikkeld voor de 
nieuwe bewoners van het gebied Oosterdalfsen. Het magazine laat zien wat er gebeurd is in het 
gebied voordat de woningen gebouwd konden worden en geeft informatie over het project Schat van 
Dalfsen. In de toekomst kan dit magazine wellicht meereizen met de tentoonstelling van het Drents 
Museum.

Wat gaan we doen?

Een magazine ontwikkelen voor de nieuwe bewoners van Oosterdalfsen. Deze wordt overhandigd bij 
de uitreiking van de kavels.

Met wie?

Comcept Communicatie

Wanneer?

September/Oktober 2016

Deltion College
In 2015 en 2016 is er nauw samengewerkt met het Deltion College. Binnen de ontwikkeling van het 
familiepad hebben zij een belangrijke rol gespeeld. In schooljaar 2016/2017 willen we deze 
samenwerking verder vormgeven. Hoe deze samenwerking eruit gaat zien weten we nog niet. Ideeën 
zijn om studenten te betrekken bij het permanent plaatsen van het familiepad in de woonwijk. Deltion 
beschikt over een innovatie centrum waar onder andere nieuwe bouwtechnieken worden ontwikkeld. 
Hier zou een voorstel gemaakt kunnen worden voor het familiepad.
Over het verdere vervolg gaan we nadenken met de docenten van het Deltion College.
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De Schatkamer van Dalfsen
Binnen het nieuw te vormen cultuurbeleid is een van de vraagstukken hoe het project Schat van 
Dalfsen verankerd kan worden. Het voorstel hiervoor is om de Schatkamer van Dalfsen te gaan 
ontwikkelen. Een schatkamer met de 50 belangrijkste verhalen en voorwerpen die kenmerkend zijn 
voor de geschiedenis van de gemeente Dalfsen. Maar een verhaal moet worden verteld om te worden 
doorgegeven aan volgende generaties en om levend te blijven. Daarom is een aandachtspunt binnen 
de ontwikkeling van de Schatkamer om voor elk verhaal of voor een combinatie van verhalen een 
expositie te ontwikkelen. Een manier om het verhaal te vertellen in museum het Palthehof, maar ook 
op andere plaatsen in de gemeente. Tot slot is het voorstel om per kern, in samenspraak met 
omwonenden, onderwijs, historische vereniging en andere relevante partijen, een verbeelding te 
creëren van een van de verhalen in de lijn van het familiepad.

Wat gaan we doen?
In de periode 2017 – 2020 wordt de Schatkamer van Dalfsen ontwikkeld. Een schatkamer met de 50 
belangrijkste verhalen en bijpassende voorwerpen die zo kenmerkend zijn voor de gemeente Dalfsen. 
Dit wordt gedaan in samenspraak met de 2 historische verenigingen, onder begeleiding van een 
professionele partij.

Het project Schat van Dalfsen verbreden met meer bijzondere verhalen uit de gemeente. Het voorstel 
is om bij 5 verhalen een verbeelding te ontwikkelen van het verhaal in een object, 1 verbeelding per 
kern.

Wanneer?

In de periode 2017-2020 (afhankelijk van besluitvorming rondom cultuurnota in gemeenteraad)
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Programmalijn Regionaal en Landelijk

Nationale Archeologie Dagen 14, 15 en 16 oktober 2016
De Nationale Archeologiedagen zijn drie dagen in het jaar waarop een groot publiek kennis kan 
maken met alle aspecten die de Nederlandse archeologie zo leuk maken. De opzet is te vergelijken 
met de Week van de Amateurkunst waarbij de gemeente zelf een activiteit organiseert en via de 
organisatie van de Nationale Archeologie Dagen kan meeliften in de (landelijke) publiciteit.

Wat gaan we doen?

In 2016 gaan we deelnemen aan de nationale archeologie dagen.

Wanneer?

14, 15 en 16 oktober 2016

Editie 2017/2018

Première documentaire Schat van Dalfsen
In het voorjaar van 2017 zal de documentaire over Schat van Dalfsen gereed zijn. Een documentaire 
die het verhaal vertelt hoe een gemeenschap omgaat met het vinden van een schat, hoe zij haar 
schatplicht invult. Daarnaast willen we alle inwoners van Dalfsen de kans geven om de documentaire 
te bekijken. 
In het voortraject heeft RTV Oost aangegeven de documentaire te gaan uitzenden. Daarnaast is onze 
inzet om deze ook te laten zien op één van de landelijke tv zenders.

Wat gaan we doen?

- Première organiseren voor genodigden (raad, college, historische kring, toeristische 
ondernemers, provincie, rijk etc) in Stoomfabriek

- Vrijkaarten voor alle inwoners van Dalfsen om de documentaire te gaan bekijken in de 
Stoomfabriek. 

Wanneer?

Voorjaar 2017

Symposium “Wat betekent Schat van Dalfsen voor archeologie in Nederland”
De première van deze documentaire is een aanleiding om opnieuw aandacht te genereren voor het 
project Schat van Dalfsen. Daarnaast geeft de première de mogelijkheid om een bijeenkomst te 
genereren voor de beroepsgroep en andere gemeenten rondom archeologie. Zoals reeds vermeld in 
de stand van zaken van het project zijn er bij veel professionals beelden over hoe Dalfsen omgaat met 
de gevonden schatten die niet kloppen met de werkelijkheid. Door openheid te bieden en de 
beroepsgroep uit te nodigen voor een symposium willen we proberen deze negatieve houding te 
verminderen. Daarnaast willen we collega gemeenten inzicht geven in het proces rondom de 
archeologische vondsten Dalfsen en onze ervaringen op dit gebied delen.

Wat gaan we doen?

- Symposium voor beroepsgroep over hoe Dalfsen omgaat met het vinden van een schat. 
Organisatie in samenwerking met Provincie Overijssel, Het Oversticht en ADC.

Wanneer?

Voorjaar/zomer 2017
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Expositie Drents Museum
Medio 2018/2019 zal de expositie met als aanleiding Schat van Dalfsen starten in het Drents Museum. 
Een belangrijk moment voor de gemeente op het gebied van landelijke publiciteit en toerisme. Met het 
Drents Museum, maar ook met onze lokale ondernemers, onderwijs en regionale partners gaan we 
bespreken hoe we deze expositie zo goed mogelijk kunnen benutten om Dalfsen in de schijnwerpers 
te zetten. Bezoekers aan de expositie in Assen willen wellicht een bezoek brengen aan Dalfsen, dit 
gaan we voorbereiden door arrangementen te ontwikkelen met ondernemers. Daarnaast willen we 
ook zorgen dat de expositie in Drenthe gaat leven voor inwoners door in overleg met het Drents 
Museum te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een museum op locatie. Hierbij moeten we 
aandacht hebben en houden voor de verschillende kernen. Tot slot willen we inspelen op 
mogelijkheden in de regio. In 2018 wordt in museum de Fundatie een expositie geopend over Europa 
en haar identiteit, ook is Leeuwarden in 2018 culturele hoofdstad van Europa. Wellicht zijn hier 
combinatie mogelijkheden die we met de betrokken partners willen onderzoeken. Vooral op PR 
technisch terrein is dit interessant.

Wat gaan we doen?

- Arrangementen met ondernemers ontwikkelen (start 2e helft 2017)
- Overleg met Drents Museum over hoe Dalfsen zich zichtbaar kan maken rondom de expositie. 

Is het bv. mogelijk om een Drents Museum op locatie te realiseren tijdens de 
tentoonstellingsperiode.

- Overleg met scholen over bezoek tentoonstelling Drents Museum
- Naar aanleiding van documentaire Schat van Dalfsen in samenspraak met Drents Museum 

bepalen of er een documentaire wordt gemaakt over de ontwikkeling van de expo.
- Afstemming met museum de Fundatie over de Europa Expositie en mogelijkheden om te 

combineren met expositie in Drents Museum.
- In samenspraak met Drents Museum en Fundatie onderzoeken in hoeverre aansluiting met 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 mogelijk is en meerwaarde heeft.

Wanneer?

Periode 2017/2018

Nieuwe ontwikkelingen
Het project Schat van Dalfsen is een bijzonder project. Bijzonder in de zin van de vondsten, maar ook 
in de wijze van ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. De voorgestelde projectonderdelen 
worden allemaal uitgevoerd, maar we willen ruimte houden om te kunnen spelen op nieuwe kansen 
en ontwikkelingen die zich voordoen.
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Wat gaat het kosten?
In de voorjaarsnota 2016 is er door de gemeenteraad een krediet verstrekt van € 100.000 voor het 
project Schat van Dalfsen. Veel voorgestelde projecten zitten nog in een ontwikkelfase waardoor een 
precieze begroting niet mogelijk is. Onze inschatting is dat de kosten van de projecten voor de 
gemeente als volgt zijn verdeel;

Programmalijn lokaal

€ 40.000

Programmalijn Regionaal/Landelijk

€ 60.000

Naast deze gelden zullen er aanvullende gelden nodig zijn om het project uit te voeren. Hierbij denken 
we aan provinciale subsidie, landelijke fondsen en wellicht sponsors.

Fondsenwerving
Fonds voor Cultuurparticipatie

Immaterieel erfgoed
Ouderenparticipatie

Mondriaan fonds
Fonds 21
Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Provincie Overijssel

Projectleiding en tijdsinvestering
De projectleiding ligt bij Jarno Doornewaard en Evelien Klunder. Net als de begroting is ook 
tijdsinvestering een lastig voorspelbaar punt en zal over inzet per deelproject een afweging worden 
gemaakt.
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Monitoring en evaluatie
We stellen voor om de huidige werkwijze wat betreft monitoring en evaluatie aan te houden. Wanneer 
er bijzondere of onverwachte ontwikkelingen zijn dan brengen we de gemeenteraad hiervan op de 
hoogte door een extra nieuwsbrief of via een memo. Verder stellen we voor om via de gebruikelijke 
documenten (bestuur rapportages) verantwoording af te leggen over de voortgang van dit project2. 

Prestatie indicatoren

- Een digitale en fysieke nieuwsbrief over Schat van Dalfsen wordt in het laatste kwartaal 2016 
verspreid in de gemeente.

- In het voorjaar en zomer van 2017 en 2018 wordt het familiepad in ontwikkeling geplaatst aan 
de Oosterdalfsersteeg.

- In 2019 wordt het definitieve familiepad geplaatst in deel II van de wijk Oosterdalfsen.
- In september ontvangen alle nieuwe bewoners van de wijk Oosterdalfsen een 

bewonersmagazine.
- In 2016, 2017 en 2018 nemen we als gemeente Dalfsen deel aan de nationale 

archeologiedagen.
- In het voorjaar van 2017 vindt de première plaats van de documentaire met als werktitel 

“Schatplichtig”
- Alle inwoners van de gemeente Dalfsen worden uitgenodigd om deze documentaire te gaan 

bekijken in de Stoomfabriek.
- In 2017 wordt een symposium georganiseerd over de betekenis van Schat van Dalfsen in 

samenwerking met verschillende lokale, regionale en landelijke partners.
- In 2017 en 2018 worden met ondernemers uit de gemeente Dalfsen arrangementen 

ontwikkeld die aansluiten op de expositie met als werktitel “Pyramids of the North” in het 
Drents Museum.

2 Een aantal projectvoorstellen kunnen niet als prestatie worden opgenomen, omdat zij nog afhankelijk zijn van 
verdere besluitvorming. Een voorbeeld hiervan is het project “Schatkamer van Dalfsen”


