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Brigitte Giesen-Geurts
Voor een korte versie van dit CV verwijs ik naar mijn LinkedIn Pagina
https://www.linkedin.com/in/brigitte-giesen-geurts-b4a43a5/ en de website www.giesen-geurts.com
Diploma’s en getuigschriften:
Havo-diploma 1979
Vwo-diploma 1981
Doctoraalexamen Kunstgeschiedenis & archeologie (specialisatie architectuurgeschiedenis) 8 juli
1988
Getuigschrift Pastorale School dekenaat ’t Sticht –Oudenrijn 11 juni 2001
Getuigschrift Leergang Erfgoedfilosofie 9 januari 2015
Overig
Bestuursacademie Nederland 2010-2013:
Ruimtelijke Ontwikkeling-hbo; bouwregelgeving voor FO-medewerkers (Wabo); e-learning module
bestuursrecht
RCE: omgaan met weerstanden en agressie, veiligheid bij het werken in en om monumenten,
OCW-academie: juridische zaken voor niet-juristen
Studiedagen Erfgoedacademie en Stichting ERM; symposia over actuele erfgoedonderwerpen;
bijeenkomsten Ruimtelijke ordening Archeologie en Monumenten (ROMA) bij Steunpunt Utrecht;
Sinds 2013: mede-oprichter en trekker Netwerk architectuurhistorie & Co in samenwerking met
VNK (Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici) sectie architectuur
Opdrachten Giesen-Geurts Monumentenadvies sinds april 2002:
2017: afronden RCE- project toekomst monumentenbestand (30 casussen afvoerbeleid) (opdracht
RCE); evaluatie subsidieregeling onderhoud gemeentelijke monumenten Utrechtse Heuvelrug
(opdracht gemeente Utrechtse Heuvelrug); vast lid commissie ruimtelijke kwaliteit Zuid-West
Utrecht bij MooiSticht voor monumenten èn welstandsadvisering; vervangend lid overige
commissies MooiSticht waaronder BEL-commissie; VNK-netwerk architectuurhistorie (op vrijwillige
basis)
sabbatical van 1 mei - 1 september
2016: adviseur monumenten bij Team Vergunningen werkorganisatie Duivenvoorde; beleid
duurzame monumentenzorg / Groene Menukaart bij Team Ruimte werkorganisatie Duivenvoorde
(opdracht gemeenten Wassenaar en Voorschoten); RCE- project toekomst monumentenbestand
(30 casussen afvoerbeleid)(opdracht RCE); vast lid commissie ruimtelijke kwaliteit Zuid-West
Utrecht bij MooiSticht voor monumenten èn welstandsadvisering; vervangend lid overige
commissies MooiSticht waaronder BEL-commissie; redengevende omschrijvingen 75 monumenten
(opdracht gemeente Hilversum); actualisering MIP lijsten ten behoeve van structuurvisie gemeente
Veere (opdracht gemeente Veere); VNK-netwerk architectuurhistorie (op vrijwillige basis)
2015: familie Van Oosterhout en bureau SRO Arnhem: cultuur- en architectuurhistorisch rapport
boerderij Bergen 26 Terheijden; RCE bureaustudie naar waardevolle historische interieurs in een
aantal Noord Brabantse steden (opdracht RCE); adviseur monumenten bij Team Vergunningen
werkorganisatie Duivenvoorde; werkzaamheden erfgoedbeleid waaronder duurzaamheid en
harmonisatie erfgoedverordeningen bij Team Ruimte werkorganisatie Duivenvoorde (opdracht

gemeenten Wassenaar en Voorschoten); vast lid commissie ruimtelijke kwaliteit Zuid-West Utrecht
bij MooiSticht (voorheen Welmon); vervangend lid overige commissies MooiSticht waaronder BELcommissie; aandachtspunten Kraanbaan Laren (opdracht MBB ontwikkeling i.o.m. gemeente
Laren); naar een stappenplan gemeentelijke monumenten (opdracht gemeente Zutphen); VNKnetwerk architectuurhistorie (op vrijwillige basis)
2014: adviseur monumenten en case-manager bij Team Vergunningen werkorganisatie
Duivenvoorde werkzaamheden erfgoedbeleid waaronder duurzaamheid en harmonisatie
erfgoedverordeningen bij Team Ruimte werkorganisatie Duivenvoorde (opdracht gemeenten
Wassenaar en Voorschoten); interim Consulent Architectuurhistorie regio West (Noord-Holland
Noord) in opdracht van en bij RCE; vast lid commissie ruimtelijke kwaliteit Zuid –West Utrecht bij
Welmon; vervangend lid overige commissies Welmon waaronder BEL-commissie;
monumentenonderzoek gemeente Leusden in samenwerking met Welmon (opdracht Welmon);
advies Zevenend 74 Laren (opdracht gemeente Laren NH); VNK-netwerk architectuurhistorie (op
vrijwillige basis)
2013: interim Consulent Architectuurhistorie regio West (Noord-Holland Noord) in opdracht van en
bij RCE; vast lid commissie ruimtelijke kwaliteit Zuid –West Utrecht bij Welmon; vervangend lid
overige commissies Welmon waaronder BEL-commissie; afronding monumentenonderzoek,
aanwijzingsprocedure en overige monumentenwerkzaamheden gemeente Laren Noord-Holland;
rapport karakteristieke panden gemeente Westervoort (opdracht gemeente Westervoort)
2012: interim Consulent Architectuurhistorie regio Zuid (Zeeland) bij de RCE (opdracht Vriens
Archeo Flex); onderzoek en omschrijving gemeentelijke monumenten (opdracht gemeente Laren
Noord Holland; juridische aspecten aanwijzing begraafplaats Bunschoten (opdracht bureau
funeraire adviezen Leon Bok); cultuurhistorisch onderzoek stationslocatie Mijdrecht ten behoeve
van bestemmingsplan en herbestemming, (opdracht gemeente De Ronde Venen)
2011: interim Consulent Architectuurhistorie regio Zuid (Zeeland) en interne projectleider dossiers
Atlantikwall bij de RCE (opdracht Vriens Archeo Flex); quick scan monumenten in rijksbezit,
onderdeel gebouwd (opdracht Rijksgebouwendienst); waardestellingen en omschrijvingen gem.
monumenten (opdracht Gelders Genootschap en Welstand en Monumenten Midden Nederland);
onderzoeksbijdrage aan boek Welgelegen familie Copijn Groenekan (vrijwillig voor TasT); verv. lid
Monumentencommissie Midden Nederland (opdracht Welstand en Monumenten Midden
Nederland; architectuurhistorische verkenning particulier woonhuis (opdracht de heer en mevrouw
Schipper)
2010: waardestellingen potentiële gem.monumenten (opdracht Gelders Genootschap); interim
Consulent Uitvoering Monumentenwet regio Zuid (Zeeland) bij de RCE en ‘Visie op voortgang
Atlantikwall’ (opdracht Vriens Archeo Flex); afronding aanwijzingsprocedure De Ronde Venen ivm
enkele bezwaarschriften (opdracht gemeente De Ronde Venen); redengevende omschrijving twee
kerken Bilthoven (opdrachtgever Gemeente De Bilt); verv. lid Monumentencommissie Midden
Nederland (opdracht Welstand en Monumenten Midden Nederland)
2009: afronding 12 clusters project Nieuwe Hollandse Waterlinie en interim Consulent Uitvoering
Monumentenwet regio Noord-Holland-Zuid en Limburg / Zeeland, beiden bij de RACM / RCE
(opdracht Vriens Archeo Flex); vervolg en afronding aanwijzing gemeentelijke monumenten Bergen
(NH), in samenwerking met drs, Jolie Kalmijn (opdracht gemeente Bergen); aanwijzing
gemeentelijke monumenten De Ronde Venen (opdracht gemeente De Ronde Venen);
2008: beleidsnota monumenten in breed perspectief gemeente Woerden (opdracht gemeente
Woerden); organisatie en folder werkconferentie en tekst beleidsnota cultuurhistorisch erfgoed
gemeente Utrechtse Heuvelrug (opdracht Welstand en Monumenten Midden Nederland); screening
en advies beleidsnotitie cultuurhistorie gemeente Zevenaar en folders voor eigenaren (opdracht
gemeente Zevenaar); aanwijzingsprocedure gemeentelijke monumenten Bergen Noord-Holland, in
samenwerking met drs. Jolie Kalmijn (opdracht gemeente Bergen NH); project Nieuwe Hollandse
Waterlinie, beschrijving 12 clusters bij de RACM (opdracht Vriens Archeo);
2007: beleidsnota cultuurhistorie gemeente Harderwijk (opdracht gemeente Harderwijk); voortraject
monumentennota gemeente Woerden en quick scan gemeentelijke monumentenlijst (opdracht
gemeente Woerden, de quick scan is uitgevoerd in samenwerking met TasT); uitgebreide
startnotitie / plan van aanpak tot beleidsnota cultuurhistorisch erfgoed gemeente Utrechtse
Heuvelrug, voorselectie aanvulling gemeentelijke monumentenlijst Veenendaal (beiden in opdracht
van Welstand en Monumenten Midden Nederland); beschrijvingen voor SPOU-reeks, deel
Breukelen (op vrijwillige basis / als sponsor zie ook publicaties); diverse werkzaamheden als
adviseur monumentenzorg voor STAMU (steunpunt archeologie en monumentenzorg Utrecht);
2006: vervanging medewerker monumenten gemeente Heiloo (Noord-Holland) (opdracht gemeente
Heiloo); vervangend regioconsulent voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid (behandeling
aanvragen artikel 11 en artikel 3, tevens afronding aanwijzing vliegveld Deelen voor regio MiddenOost), (opdracht RACM, thans RCE); (in opdracht van Welstand en Monumenten Midden

Nederland): onderzoek SKF-fabriek Veenendaal, monumentennota Bunnik, vervangend ambtenaar
gemeente Breukelen, assistentie Monumentencommissie Midden Nederland, subsidieverordening
gemeente Veenendaal en presentatie subsidieverordening Veenendaal;
2004 en 2005 vervangend regioconsulent Noord-Oost Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist
(behandeling aanvragen artikel 11 en artikel 3 Monumentenwet, waaronder aanwijzingsprocedure
vliegveld Deelen en afronding MSP Hoge Veluwe) (opdracht RDMZ, thans RCE);
PIOBB (Plan Instandhouding en Ontwikkeling Beschermde Begraafplaatsen) oude algemene
begraafplaats gemeente Amerongen (opdracht van Welstand en Monumenten Midden Nederland in
samenwerk met Leon Bok van de RDMZ); redengevende omschrijvingen gemeentelijke
monumenten Amerongen (opdracht gemeente Amerongen; voorbereidende werkzaamheden
(tijdpad, standaardbrieven) ten behoeve van aanwijzing gemeentelijke monumenten Driebergen
(opdracht van Welstand en Monumenten Midden Nederland); enkele redengevende omschrijvingen
ten behoeve van gemeentelijke monumentenlijst Leusden en presentatie in monumentencommissie
Leusden (opdracht Welstand en Monumenten Midden Nederland);
vervangend en adviserend monumentenambtenaar gemeente Amerongen in opdracht van
Welstand en Monumenten Midden Nederland; 30 redengevende beschrijvingen gemeentelijke
monumentenlijst van Woudenberg, in opdracht van de PUMC (Provinciale Utrechtse
Monumentencommissie, thans Welstand en Monumenten Midden Nederland)
2003 en 2004 Subsidieverordening gemeente Breukelen (opdracht gemeente Breukelen) geheel op
maat gesneden met ondermeer een nulrapportage van de Monumentenwacht; informatieavond
voor aanstaande monumenteneigenaren (februari 2004).
2002, 2003 en 2004 ontwikkeling monumenten – en archeologiebeleid gemeente De Bilt (opdracht
gemeente De Bilt), met als resultaat een door de gemeenteraad vastgestelde “Visie
monumentenzorg en archeologie gemeente De Bilt”, de aanpassing van de
conceptmonumentenverordening en conceptsubsidieverordening en procedure tot vaststelling
daarvan, een deelrapportage archeologie, de ontwikkeling van standaardbrieven en
procesbeschrijving bij afgifte van gemeentelijke monumentenvergunningen en subsidies, een
rapportage ten behoeve van een beeldkwaliteitsplan voor de 15e eeuwse Nederlandse Hervormde
Kerk Maartensdijk en omgeving, de procedure tot instelling van de Monumentenraad De Bilt als
adviesorgaan voor cultuurhistorisch beleid en de inbedding daarvan binnen de ambtelijke
organisatie en de aanzet tot een pilotproject voor verfijning van de IKAW (indicatieve kaart
archeologische waarden) en eerste opzet cultuurhistorische waardenkaart de Bilt, in samenwerking
met provincie Utrecht
2002 Lezing t.b.v. Wederopbouwproject RDMZ te Rhenen (oktober 2002, opdracht RDMZ thans
RCE).
Overige loopbaan:
1 mei 1991- 1 januari 1999: medewerker monumentenzorg gemeente Ede
Taken: beleidsontwikkeling monumentenzorg, voorlichting aan monumenteneigenaren en overige
burgers, aanwijzingsprocedures gemeentelijke monumentenlijst, secretariaat
Monumentencommissie Ede, beheer Monumentenfonds Ede, samenwerking met technisch
adviseur bij begeleiding van restauraties en onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten en
de subsidiëring daarvan, voorbereiding aanvragen provinciale subsidieregeling, secretariaat en
medeorganisator Comité Open Monumentendag Ede. In de laatste fase van mijn werk in Ede heb
ik mij voornamelijk bezig gehouden met voorbereiding van archeologiebeleid dat resulteerde in de
aanstelling van een gemeentelijk archeoloog samen met de gemeente Apeldoorn.
1 januari 1988- 1 mei 1991: medewerkster Bureau Stads- en Dorpsvernieuwing Sector
Monumenten bij de provincie Utrecht, in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project. De
taak bestond uit inventarisatie en voorselectie van objecten en gebieden uit de periode 1850-1940
evenals de oudere objecten en rijksmonumenten. Tevens: het geven van adviezen over
restauratieplannen en bestemmingplannen in door mij geïnventariseerde gebieden; het regelmatig
geven van lezingen; interne nota “Westerwal” over een bedrijventerrein met ondermeer een
historische stoomwasserij in het centrum van Oudewater.
1986-1987 student-assistentschap bij vakgroep Kunstgeschiedenis R.U. Utrecht afdeling
Bouwkunst.
mei - juli 1986 stage bij de firma Hendrix International B.V. te Boxmeer. Opdracht: bouwhistorisch
onderzoek en vaststelling van de waarde van het 17e eeuwse rijksmonument Veerstraat 36. Dit
resulteerde in een rapportage voorzien van een opmeting die in samenwerking met de Stichting
Historisch Boerderij Onderzoek werd gemaakt. Lezing voor Historische Kring Boxmeer.
september 1985 - februari 1986 en januari - mei 1987: stage bij bureau Monumentenzorg van de
Provinciale Planologische Dienst te Utrecht en de gemeente IJsselstein (Utrecht). Opdracht:
inventarisatie en selectie van cultuurhistorische waardevolle objecten en gebieden in de gemeente

IJsselstein, voorselectie voor de gemeentelijke monumentenlijst. Dit resulteerde in een ambtelijk
rapport en werd vervolgd door een publieksuitgave van SPOU.
Relevante studieonderdelen doctoraalfase:
Bijvak planologie met scriptie over monumentenbeleid, bijvak restauratiekunde aan de TU Delft met
scriptie bouwhistorisch onderzoek pand Veerstraat 36 te Boxmeer bij prof. Temmick Groll, steunvak
technisch tekenen (eindcijfer 8). Afstudeerscriptie over inventarisatieproblematiek in Nederland bij
dr. R. Stenvert en prof. dr. A.W. Reinink. Het afstudeeronderzoek bevatte een vergelijking van
doelstellingen, methodes en selectiecriteria van een twintigtal instanties die zich destijds bezig
hielden met inventarisatie en selectie van monumenten waaronder de RDMZ, de provincies en de
vier grote steden. Dit in samenhang met eigen praktijkervaring tijdens stage bij de provincie Utrecht
en een kunsttheoretische studie. Eindcijfer: 9.
Monumentencommissies:
sinds januari 2013 vast lid commissie ruimtelijke kwaliteit zuidwest-Utrecht voor zowel welstand als
monumenten en vervangend lid overige commissies MooiSticht (voorheen WelMon)
2010 – 2013 vervangend lid Monumentencommissie Midden Nederland bij WelMon
2003 - 2007: onafhankelijk secretaris van de Monumentenraad De Bilt (adviesraad voor breed
cultuurhistorisch beleid, NB: is geen monumentencommissie ex artikel 15 monumentenwet);
1998 – 2000 (tot opheffing gemeente Maartendijk): vice-voorzitter Monumentencommissie
Maartensdijk
1994 - 1998: voorzitter Monumentencommissie Maartensdijk
1991 - 1995: lid van de Monumentencommissie Bergen Limburg
1993 - 1995: namens Oudheidkundige Vereniging Flehite lid van de gemeentelijk
Monumentencommissie Amersfoort
1990 - 1995: lid Monumentencommissie Oudheidkundige Verenging Flehite Amersfoort
Publicaties:
- B. Geurts, De inventarisatieproblematiek in de Nederlandse Monumentenzorg, Bulletin KNOB 87,
(1988) pp. 182-184
- Brigitte Giesen-Geurts, Renata Mimpen en Alfons Vernooij, IJsselstein geschiedenis en
architectuur, Zeist 1989 (SPOU reeks)
- Brigitte Giesen-Geurts, Het Monumenten Inventarisatie Project in de provincie Utrecht, Flehite,
oktober 1992
- Brigitte Giesen-Geurts, Ede en Apeldoorn samen op weg, ARCHEONIEUWS, juli 1998
- Interne rapporten over de geschiedenis en waardestelling van het bedrijventerrein “Westerwal” te
Oudewater in samenwerking met Alfons Vernooij (provincie Utrecht 1990) en het Poortgebied Oud
Ede Zuid, een ENKA-tuindorp in samenwerking met Marinus Kooijman (gemeente Ede 1992) en
voorbereiding voor soortgelijke rapporten over de ENKA-fabriek en de gasfabriek te Ede 1996, in
samenwerking met Jan van ’t Hof. Eindredactie en/of schrijfster van diverse brochures en kranten
voor Open Monumentendag Ede en schrijfster van diverse jaarverslagen van
Monumentencommissie Ede, Monumentencommissie Maartensdijk en Monumentenraad De Bilt.
- Marina Laméris en Arie Manten, Breukelen, geschiedenis en architectuur, Utrecht 2008 (SPOUreeks), circa 70 beschrijvingen van (niet-beschermde) waardevolle historische gebouwen
- Brigitte Giesen-Geurts, De engelen van Axel, NVMz Nieuws 2011 2/3, artikel over interieurvondst
pand Markt 2a Axel, gemeente Terneuzen
- Brigitte Giesen-Geurts column Gezocht met spoed architectuurhistoricus m / v ! t.b.v. VNK
themanummer sectie architectuur in Bulletin VNK december 2015
Nevenactiviteiten:
2000-2005 Lid van ledenraad omroepvereniging KRO, in 2001 en 2002 voorzitter afdeling Utrecht;
2006-2007 lid netwerk eenmanszaken Conatus.2012; sinds 2011 lid ZZP-netwerk De Zes Kernen
gemeente De Bilt; vrijwilliger in parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Bilthoven;
2010-2014: bestuurslid en vrijwilliger Stichting Kunst&Cultuur De Bilt;; 2015-2017 bestuurslid en
voorzitter Stichting BOOM! Bold Opera on the Move!;
hobby / passie: klassiek (solo)zang

