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Overzicht	opleiding,	werkervaring	en	publicatielijst		
 
Drs. Marina J.C. Laméris van Norel 
Tolakkerweg 114 
3739 JS  Hollandsche Rading 
Geboren: 26 augustus 1969 

Opleiding	
1987-1993 Kunstgeschiedenis en Archéologie aan de faculteit der Letteren van de Vrije 

Universiteit te Amsterdam 
Specialisatie: architectuur en stedenbouw 
Onderzoeksstage: Beeldkwaliteitsplan stadsdeel Oud-West 
Doctoraalscriptie: ‘Tussen stedenbouw en architectuur. De herbestemming van het 
KNSM-eiland. 1977-1992’ 

1988-1993 Tweede graads lerarenopleiding Tekenen aan de faculteit Onderwijs en Opvoeding 
van de Algemene Hogeschool te Amsterdam 

1993-1994 Postdoctorale, Eerste graads lerarenopleiding kunstgeschiedenis (Rijksuniversiteit 
Utrecht) 

1996-2000 Architectonische Vormgeving aan de Hogeschool van de Kunsten te Utrecht Opleiding 
tot interieurarchitect, specialisatierichting inrichting openbare ruimte (onvoltooid) 

2011  HBO-praktijkcursus Bestuursacademie Ruimtelijke Ordening 

Werkervaring	 	
1994   gevestigd als zelfstandig ondernemer  
2000  eenmanszaak omgevormd naar v.o.f. genaamd TasT 
2009 toevoeging aan bedrijfsnaam ‘projecten voor tastbaar erfgoed’ 
 

Selectie	uit	de	werkzaamheden	
1989-1997 Cursussen, lezingen, rondleidingen op het gebied van tekenen en schilderen en kunst- 

en architectuurgeschiedenis. Werkzaam voor instellingen zoals Openbaar Kunstbezit, 
Artifex Travel, Koninklijk Paleis op de Dam, Beurs van Berlage. 

1996-1997 Onderzoeksproject: inventarisatie, selectie en waardestellingen gemeentelijke 
monumentenlijst van de gemeente Maartensdijk. 

1997-1998 Projectmedewerker Monumenten Selectie Project, provincie Zuid-Holland, selectie en 
waardestellingen jonge rijksmonumenten. 

1998-1999 Projectmedewerker Monumenten Selectie Project, provincie Utrecht, selectie en 
waardestellingen jonge rijksmonumenten en gebiedsbeschrijvingen voor het aanwijzen 
van beschermde stads- en dorpsgezichten. 

2000-2001 Onderzoeksproject: selectie en waardestellingen gemeentelijke monumentenlijst van 
de gemeente Breukelen. 

2000-2001 Interim-secretaris van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg, Amsterdam. 
2002-2003 Selectie en waardestellingen voor uitbreiding monumentenlijst gemeente Baarn. 
2002-2005 Projectleider Belvedere-project gemeente Woerden; Cultuurhistorische waardenkaart, 

inventarisatie agrarische (bij)gebouwen en beschrijving beeldkwaliteit historische 
boerderijlinten, gemeente Woerden; begeleiding pilot ‘herbestemming agrarisch 
erfgoed’. 

2004-2005 Interim-secretaris monumentencommissie; communicatie/PR en 
aanwijzingsprocedures gemeentelijke monumenten gemeente Woerden. 
Interim-secretaris Boerderijen Stichting Utrecht en Werkgroep Jaar van het Kasteel 
Utrecht. 

2005 Inventarisatie, beschrijving en waardering agrarische (bij)gebouwen Wakkerendijk/ 
Meentweg, gemeente Eemnes. 

 Organisatie en dagleiding Symposium ‘Oude boerderijen nieuwe functies’, gemeente 
Woerden. 
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 Onderzoeksproject: selectie en waardestellingen gemeentelijke monumentenlijst 
Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg. 

2005-2010 Jaarverslagen Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed Voorschoten-Wassenaar. 
2006 Organisatie en dagleiding Symposium ‘BOERenERFGOED’, te Wassenaar in 

opdracht van Pact van Duivenvoorde.  
 Organisatie en dagleiding Open Ervendag in het kader van ‘BOERenERFGOED’, te 

Wassenaar en Voorschoten in opdracht van Pact van Duivenvoorde.  
2007-2010 Inventarisatie, selectie en waardestellingen gemeentelijke monumentenlijst van de 

gemeente Wijk bij Duurstede. 
2007  Onderzoeksproject: Quickscan ‘Kerken in de provincie Utrecht’, provincie Utrecht. 

Organisatie en dagleiding symposium ‘Nieuwe kansen voor oude vestingwerken’, 
Stichting Groene Hart. 
Onderzoeksproject: Quickscan uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst, gemeente 
Woerden. 

2008-2009 Inventarisatie gebouwen en objecten met cultuurhistorische waarde ‘Gemeentelijk 
Inventarisatieproject (GIP)’, gemeente Wassenaar. 

2008-2009 Waardestellingen gemeentelijke monumentenlijst van de gemeente Veenendaal. 
2010-2011 Groene Hart Leven, kwartaaltijdschrift Stichting Groene Hart, opzet nieuwe formule, 

hoofdredacteur 
2010-2012 Cultuurhistorische gebiedsinventarisaties voor diverse bestemmingsplannen van de 

gemeente Wassenaar 
2010-2013 Selectie en opstellen redengevende beschrijvingen potentiële monumenten gemeente 

Wassenaar 
2012 Adviseur en redacteur voor tentoonstelling ‘Historische Buitenplaatsen in Voorschoten’ 
2012 Lesprogramma basisscholen Voorschoten ‘Historische Buitenplaatsen in Voorschoten’ 
2012 Lezingen ‘De Buitenplaats en het Nederlandse landschap’ 
2012-2013 Opstellen ruim 500 beschrijvingen voor borging panden en complexen met 

cultuurhistorische waarden in de bestemmingsplannen van de gemeente Wassenaar; 
opstellen inhoudelijke plantoelichting Paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie; 
advisering over de regels. 

2013 Opstellen en actualiseren beschrijvingen voor borging panden en complexen met 
cultuurhistorische waarden in enkele bestemmingsplannen van de gemeente 
Woerden (Harmelen en Zegveld) 

2013 Opstellen (bewerking en aanvullingen concept, vervaardigen kaartmateriaal) van de 
Kadernota Erfgoed en de Structuurvisie Cultuurhistorie van de gemeente Voorschoten 

2013-heden Nieuwsbrieven en catalogi van De Wiltfang, auteur. 
2014  Advisering, onderzoek en begeleiding traject herbestemmingstraject koetshuis 

Langbroekerdijk A 137-139 te Langbroek, particuliere opdrachtgever. 
2014  Diverse cultuurhistorische en bouwhistorische verkenningen van boerderijen, 

particuliere opdrachtgevers. 
2014  Teksten verkoop websites voor huizen, bijvoorbeeld: www.chateaubouquetraud.fr 
2014-2015 Advisering, onderzoek en schrijfwerk voor regels en toelichting rond 

bestemmingsplannen Landelijk Gebied, Duinrell en Centrum voor de gemeente 
Wassenaar 

2015 Actualisering subsidieverordening gemeente Voorschoten. 
2015  Tenderdocument: advies en opstellen cultuurhistorische onderbouwing voor verkoop 

en bestemmingsvraagstuk Huize Den Deijl, gemeente Wassenaar. 
2015-heden Advies, opstellen inspiratiedocument en verkenning project ‘viering 350 jaar Oude 

Hollandse Waterlinie 2022’, Stichting Groene Hart. 
2015  Lezing en advies burgerparticipatie Cultureel Erfgoed, gemeente Katwijk. 
2015 Expert Meeting Cultureel Erfgoed, gemeenteraad Wassenaar. 
2016 Medewerker Communicatie Monumentenwacht Utrecht (ad interim) 

Commissies	en	bestuur	
1994-2000 lid gemeentelijke monumentencommissie gemeente Maartensdijk 
2000-2012 lid monumentencommissie Welstand en Monumenten Midden-Nederland 
2003-2007 lid Monumentenraad gemeente De Bilt 
2004-2016 bestuurslid Monumentenwacht Utrecht  
2013-heden lid commissie voor Ruimtelijke kwaliteit Midden-Nederland (Mooisticht) 
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Publicaties	
1993 ‘Stedelijke vernieuwing in Amsterdam. Het KNSM-eiland centraal’, Kunstlicht, 14 

(1993),3/ 4, p. 24-29. 
1994 ‘Een intrigerende paradox’, in: M. Klaren (red.), Piraeus- een woongebouw van Hans 

Kollhoff, Nai, Rotterdam, 1994. 
1995 ‘History, The KNSM Island before Jo Coenen’, Wiederhall, 18 (1995), 010 publishers, 

Rotterdam, p. 24-27. 
1996 ‘Esthetisch Pragmatisme in het gebruikskeramiek van Erik Jan Kwakkel’, Keramiek, 22 

(1996), 2, p. 16-17. 
‘#21. Eenentwintig monumentale hekken in Zoetermeer, gemeente Zoetermeer, 1996. 

1997 Markant Maartensdijk, gemeente Maartensdijk, 1997, auteur, tekst- en beeldredactie, 
projectcoördinatie. 

2001 ‘Onderzoek voor gemeentelijke monumentenlijst gestart’, in: Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, 16 (2001), 3, p. 146. 
‘De gemeentelijke monumentenlijst: procedures en financiële gevolgen’, in: Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, 16 (2001), 4, p. 204-205. 

2002 ‘Jong Monumentaal Wassenaar. Architectuur en stedenbouw van 1800-1940’, 
gemeente Wassenaar/TasT, 2002, tekst- en beeldredactie, projectcoördinatie. 

2003 ‘Nieuwe kansen voor cultuurbehoud. Stimuleringsproject cultuurhistorische waarden in 
het landelijk gebied van Woerden’, gemeente Woerden/TasT. 
‘Het Land van Woerden’, gemeente Woerden/TasT, 2003, tekst- en beeldredactie, 
projectcoördinatie. 

2005  ‘Cultuurhistorische impuls Duin Horst & Weide’, Pact van Duivenvoorde/TasT, auteur, 
beeldredactie. 

 ‘Oude boerderijen, nieuwe functies’, in: GM kwadraat, erfgoedblad van Utrecht, 1, 
2005, p. 9-11. 

 ‘Een monument voor een monument’, gemeente Wassenaar/TasT, auteur, 
beeldredactie. 

 Folder ‘Welstand Nieuwe Stijl’, gemeente Wassenaar ism TasT, auteur, beeldredactie 
 ‘Welstand Nieuwe Stijl. Jaarverslag commissie welstand en cultureel erfgoed 2004’, 

gemeenten Wassenaar en Voorschoten ism TasT, auteur, tekst- en beeldredactie, 
projectcoördinatie. 

2006 ‘Omzien naar 2005. Jaarverslag commissie welstand en cultureel erfgoed 2005’, 
gemeenten Wassenaar en Voorschoten ism TasT, auteur, tekst- en beeldredactie, 
projectcoördinatie.  
‘Mooi Gebouwd’, gemeente Oegstgeest/TasT, 2006, auteur, tekst- en beeldredactie, 
projectcoördinatie. 
‘Boerenenerfgoed. Het boerderijenboek van Voorschoten en Wassenaar’, TasT, 2006, 
tekstredactie, projectcoördinatie. 

2007  ‘Werken aan kwaliteit. Jaarverslag commissie welstand en cultureel erfgoed 2006’, 
gemeenten Wassenaar en Voorschoten ism TasT, auteur, tekst- en beeldredactie, 
projectcoördinatie. 
‘Lesprogramma BOERenERFGOED’, in opdracht van Pact van Duivenvoorde, 
projectcoördinatie, medeauteur, tekst- en beeldredactie, format en projectbegeleiding 
educatieve films. 

2008  ‘Breukelen, Geschiedenis en architectuur’, SPOU, auteur architectuurdeel en 
eindredactie. 
‘Parels van Baksteen, monumenten van Leidschendam-Voorburg’, TasT, auteur, 
tekst- en beeldredactie, projectcoördinatie. 
‘Zicht op het dorp. Jaarverslag commissie welstand en cultureel erfgoed 2007’, 
gemeenten Wassenaar en Voorschoten, auteur, tekst- en beeldredactie, 
projectcoördinatie. 
‘Villa Maarheeze’, TasT, projectcoördinatie, medeauteur, tekst- en beeldredactie. 

2008   Jaarverslag monumentencommissie Welstand en Monumenten Midden Nederland, 
tekst, tekst- en beeldredactie. 

2009   ‘Archeologie krijgt een gezicht’, tekstredactie. 
‘Inspirerend (ver)bouwen. Jaarverslag commissie welstand en cultureel erfgoed 2008', 
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gemeenten Wassenaar en Voorschoten’, projectcoördinatie, medeauteur, tekst- en 
beeldredactie. 

2009 Katern Monumenten van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en 
Wassenaar (bijlage bij Tijdschrift Monumenten), projectorganisatie en redacteur. 

2010 ‘Favorieten van Duivenvoorde’, Stichting Kasteel Duivenvoorde, redactie. 
2010 ‘Historische buitenplaatsen zijn onmisbaar in het Nederlandse landschap’, in: 

Tijdschrift Monumenten, coauteur, samen met C. Scheffer. 
2010  ‘Voortbouwen op historie en landschap. Jaarverslag commissie welstand en 

cultureel erfgoed 2010’, gemeenten Wassenaar en Voorschoten, tekst- en 
beeldredactie, projectcoördinatie. 

2010 Folders ‘Archeologie in Voorschoten’ en ‘Archeologie in Wassenaar’, auteur. 
2010 ‘Duinrell, kroniek van een familiebedrijf’, Uitgeverij Weerdsluis, redacteur. 
2010 ‘Monumentenwacht Utrecht voor het beheer en behoud van uw waardevolle bezit’, 

Monumentenwacht Utrecht, auteur. 
2010 ‘Met open mond door China, een Chinabeleving in 2010’, TasT, auteur. 
2011 ‘Monumentenwacht Utrecht in perspectief 2011-2018’, Monumentenwacht Utrecht, 

auteur. 
2011 ‘Welgelegen, biografie van een Copijn-huis’, TasT, coauteur/redacteur. 
2012 ‘De buitenplaats en het Nederlandse landschap’, WBOOKS, samensteller en auteur. 
2012 ‘Het landschap van de buitenplaats: erfenis met grote toekomstwaarde’, in: Tijdschrift 

Monumenten, maart 2012, auteur. 
2012-2014 Adviseur en beeldredacteur voor publicatie over de buitenplaats Berbice te 

Voorschoten ‘Begeerlijk Berbice’. 
2013 ‘Een wijk met vele stedenbouwkundige en architectonische hoogtepunten’ in: ‘Wijk 

Burgwey in historisch perspectief’, 2013, uitgave TasT, co-auteur. 
2014 ‘Een professioneel sieraad voor de tuin’, artikel in ‘De Tuinen in vier seizoenen’, 

september 2014. 
2014 ‘Buitenhuizen. Rijk wonen buiten de stad’ in: ‘Canon van de Nederlandse 

Geschiedenis’, 2014, uitgeverij Meulenhoff. 
2014 Interviews in het kader van de Wassenaarse Monumentenprijs 2014, gepubliceerd in: 

De Wassenaarse krant van week 37 
 ‘Vierhonderd jaar historie op de Langstraat’, boekje in het kader van de winnaar van 

de Wassenaarse Monumentenprijs 2014, uitgave gemeente Wassenaar. 
2015 ‘Het Gymnasium 3.0’, publicatie over de verbouwing en tuinarchitectuur van het 

Gymnasium te Amersfoort, uitgave TasT voor particuliere opdrachtgever, auteur. 
2015  Interviews in het kader van de Wassenaarse Monumentenprijs 2015, gepubliceerd in 

De Wassenaarse krant en in papieren uitgave. 
2015-heden ‘Het Groene Goud. Over oude bomen en hun verzorging in Nederland’. In 

voorbereiding. Uitgave TasT, redacteur en co-auteur. 
2016 ‘Ter Wadding, een 17de-eeuwse buitenplaats in Voorschoten. In voorbereiding, auteur. 


