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Prof ie l  
Culthis is een ervaren adviesbureau en wordt geleid door drs. Linda Driesen – 
van der Male (1977). Culthis richt zich op de verschillende aspecten van de 
integrale benadering van cultuurhistorie, de vertaalslag van waardenstelling naar 
toekomst, maar ook van theorie naar praktijk. Aandacht voor het op 
publieksvriendelijke wijze vertalen van de kennis wordt daarbij niet uit het oog 
verloren. Een stevige basis voor behoud en ontwikkeling ligt immers bij de 
gebruikers. 
Linda heeft bijna 20 jaar werkervaring in het werkveld van behoud en versterking 
van de cultuurhistorie, historische architectuur en stedenbouw. In deze periode is 
een breed spectrum van cultuurhistorische aspecten aan bod gekomen. 
Eerder werkte zij als (senior) beleidsmedewerker bij enkele gemeenten, 
waardoor het politieke spanningsveld en de bestuurlijke procedures bekend 
terrein zijn. 
Tijdens Linda’s studie architectuurgeschiedenis aan de universiteit van Leiden 
heeft zij de wetenschappelijke kant van het vak gecombineerd met de meer 
praktische invalshoek. Hiervoor heeft zij de module restauratie aan de TU Delft 
gevolgd. 
 
Linda werkt als zelfstandig cultuurhistoricus, maar heeft een breed georiënteerd 
netwerk van deskundigen om zich heen verzameld. De flexibiliteit die daaruit 
voortkomt, maakt het mogelijk om binnen projecten op eenvoudige wijze 
allianties aan te gaan met experts uit aanverwante vakgebieden, zoals architecten, 
archeologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, communicatiebureaus 
en vormgevers. Hierdoor ontstaat in alle projecten een op maat gemaakt 
vakteam van op elkaar ingestelde specialisten die tot een sterk en 
toekomstgericht product kunnen komen. De opdrachtgever hoeft zich door deze 
werkwijze geen zorgen te maken over het aan tafel krijgen van de verschillende 
specialisten.  
 
 
ERVARING 
Enkele recente opdrachten:  
 
VOOR GEMEENTEN: 
Nieuwkoop - Beoordelen cultuurhistorische waarde van 120 

potentiële gemeentelijke monumenten en 
opstellen redengevende omschrijving.  
 

Krimpenerwaard - Interim beleidsmedewerker erfgoed. 
Verantwoordelijk voor het richting geven en 
opstellen van het erfgoedbeleid voor deze recent 
samengevoegde gemeente en de het behandelen 
van de politiek gevoelige erfgoedprojecten. 
- Onderzoek monumentale waarde voormalige 
graanmaalderij en opstellen redengevende 
omschrijving. 
 

Noordwijk - Projectbegeleiding van de aanwijzingsprocedure 
voor 63 potentiële gemeentelijke monumenten. 
Culthis is verantwoordelijk voor het opstellen van 
alle bestuurlijke en communicatieve documenten, 
organiseren van informatie- en 



zienswijzenbijeenkomsten en het opstellen van de 
redengevende omschrijvingen. 
- Inventarisatie van historische begraafplaatsen 
binnen de bebouwde kom en opstellen 
beleidsvisie.  
 

Schoonhoven  
  

- Gemeentebrede cultuurhistorische inventarisatie 
naar de aanwezige bovengrondse 
cultuurhistorische waarden. De resultaten zijn 
uitgewerkt in een digitale waardenkaart met 
bijbehorende catalogus en een beleidsvisie.  
- Onderzoeken van de monumentale waarden van 
48 potentiele gemeentelijke monumenten en 
opstellen van redengevende omschrijvingen.  
 

BEL – combinatie  - Cultuurhistorische analyse historisch 
bedrijventerrein. 
- Heroverweging monumentenstatus voor de 
gemeente op verzoek van eigenaar. 
 

Bernisse - Inventarisatie negen begraafplaatsen en visie op 
het toekomstig beheer van de begraafplaatsen.  
 

Leidschendam - Voorburg - Cultuurhistorische analyse voor het 14 km lange 
tracé van de Vlietoevers binnen deze gemeente. 
De analyse is verwerkt in het gemeentelijk beleid 
en uitgewerkt tot een publieksbrochure. 
- Projectcoördinatie voorbereiding restauratie 
rijksmonumentale museum. 
 

Voorschoten 
 
 
 

- Herijking gemeentelijke monumentenlijst 
- Opstellen kadernota erfgoed (concept) als 
kapstok voor de diverse disciplines binnen het 
erfgoed.  
- Structuurvisie Cultuurhistorie (concept), inclusief 
inventarisatie van alle aanwezige waarden. 
- Beeldkwaliteitsparagraaf buitenplaatsbiotopen 
- Behandelen van ingekomen subsidieaanvragen 
voor gemeentelijke monumenten.  
 

Stad Antwerpen 
 

- Opstellen van een cultuurhistorische verkenning 
en waardenstelling van de bovengrondse 
cultuurhistorie op de Scheldekaaien (6 km), als 
onderdeel van een integraal cultuurhistorisch 
rapport. In samenwerking met 
Hazenbergarcheologie en Van Spréw 
projectmanagement. Aaanvullend overleg over de 
uitwerking van de aanwezige waarden met PROaP 
(Portugees) stedenbouwkundig bureau. 
 

Veldhoven - Opstellen redengevende omschrijvingen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. Advisering van de 
beleidsadviseur en projectleider op het gebied van 
monumentenbeleid. 
 



 
VOOR STEDENBOUWKUNDIGE, LANDSCHAPPELIJKE, JURIDISCHE  EN ARCHEOLOGISCHE 

ADVISEURS EN ONTWIKKELENDE PARTIJEN:  
HVE - architecten - Opstellen van een beknopte cultuurhistorische 

effectenrapportage ten behoeve van een 
ontwikkelingsplan voor een school binnen het 
rijksbeschermd stadsgezicht in Den Haag. 
 

Adriaan van Erk B.V.  - Opstellen van een bouwhistorische verkenning 
van een bollenschuur in Voorhout, incl. advies 
over de mogelijkheden in de toekomst. 
  

Verstoep bouwkundigen - Bouwhistorische verkenning van de voormalige 
plateelfabriek Schoonhoven aan de Wal te 
Schoonhoven. 
- Bouwhistorisch onderzoek van een winkelpand 
in de Koestraat te Schoonhoven. 
 

SAB - Cultuurhistorische waardenstelling ‘Buiten de 
Veerpoort’ te Schoonhoven ten behoeve van het 
opstellen van een nieuwe bestemmingsplan  
 

Stadsherstel Den Haag - Bouwhistorische verkenning brandweerkazerne 
ten behoeve van transformatie. 
- Bouwhistorische verkenning voormalige school 
Den Haag. 
 

Amvest - Cultuurhistorisch onderzoek Hermitage 
buitenplaats Berensteijn te Voorschoten. 

 
Hazenberg Archeologie  
 

- Opstellen bouwhistorische verkenning woning 
te Moordrecht.  
 

Lagendijk tuin- en 
landschapsarchitectuur  
 

- Opstellen cultuurhistorische effectenrapportage 
plaatsen nieuwe muziektent in het Springerpark.  
 

Dunea 
 

- Opstellen waardenstellingen voor twee 
dienstwoningen in het kader van een second 
opinion. 
 

Stibbe - Haalbaarheidsonderzoek bezwaarprocedure 
aanwijzing rijksmonument.  
- Cultuurhistorische analyse kasteelbiotoop Huis 
ter Does, Leiderdorp 
 

 
COMMUNICATIE 
Reijers communicatie 
 

- Tekst over cultuurhistorische waarden ten 
behoeve van een verkoopfolder   
 

Haags historisch museum / 
gemeente Den Haag  
 

- Ontwikkelen van een app ‘Vorstelijk en adellijk 
leven’, in samenwerking met Willem van der 
Ham en Arthur Meyer. 
 

Gemeente Leidschendam - - Publieksversie van de cultuurhistorische analyse 



Voorburg Vlietzone. In samenwerking met Bureau 
Communique (Rijswijk ZH) 
 

Stichting ‘Jaar van de 
historische buitenplaats 
2012’ 

- Opstellen aanbevelingenboek als resultaat van 
het themajaar.  
Tevens verantwoordelijk voor de inhoudelijke 
bijdragen op de website / in de nieuwsbrief van 
het themajaar. 
 

 
PARTICULIEREN 
Bewoners Hoek van 
Holland  
 

- Second opinion-advies 
 

Dorpsraad Arcen - Benoemen cultuurhistorische karakteristieken 
Arcen als onderdeel stichtingsdocument.   
 

Enderman de Kat 
architecten  
 

- Second opinion gemeentelijk monument. 

Diverse eigenaren  - Waardenstelling en second opinion advies. 
 
 
 
OVERIGE FUNCTIES 
Gemeente Rijswijk zh 
 

- Vast lid cultuurhistorie van de gemeentelijke 
welstands- en monumentencommissie.  
 

Docent nationaal 
restauratiefonds en 
erfgoedhuizen 

- Gastdocent tijdens cursussen van het nationaal 
restauratiefonds en het erfgoed huis Zuid-
Holland over de waarde van een gedegen 
cultuurhistorische inventarisatie en 
waardenstelling met het oog op 
ontwikkelingsgerichte projecten en beleidsvisies. 
 

 
LEZINGEN  
- Gastcollege Hogeschool Utrecht. Historische ontwikkeling en ruimtelijk 

belang van buitenplaatsen voor de toekomst.  
- Volksuniversiteit Hardinxveld – Giessendam. Buitenplaatsen in Zuid-

Holland. 
- Groei en Bloei afdeling Gorinchem. Ontwikkeling van de tuinhistorie in 

Nederland. 
- Stichting ‘Houd Vlietranden groen’. Over de cultuurhistorische waarden 

langs de Vlietoevers. 
-  Historische vereniging Schoonhoven. Cultuurhistorie als inspiratiebron: 

Over ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische thema's in Schoonhoven. 
- Stichting Oud, Leefbaar en Groen Voorschoten (OGLV). Herkennen van 

cultuurhistorische relicten in Voorschoten aan de van cultuurhistorische 
thema's. 

 
PUBLICATIES 
Tijdschrift GRNVLD, magazine over het verbinden van stad en land. In opdracht 
van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) 

§ GRNVLD 2012, nr. 11. De toekomst van buitenplaatsen, p. 34. 



§ GRNVLD 2013, nr. 13. De toekomst voor buitenplaatsen start nu!,  
P. 31. 

Flow Magazine. Inhoudelijke bijdrage ten behoeve van het artikel. 
§ Flow 2012, nr. 6, Op naar de buitenplaats, p. 64 – 69.  

 
Bijdragen aan boeken en handleidingen 

§ Stover, J. E.a. (2000), Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland. Artikel 
over de buitenplaats Zeerust, p. 269 – 273. 

§ Hartog, E. Den, e.a. (2009), Buitenplaatsen in de omgeving van Delft. 
Artikel over de buitenplaats Zuidhoorn te Rijswijk, p. 166 – 196.  

§ Stichting Themajaar Historische buitenplaatsen 2012 (2012), Toekomst voor 
de historische buitenplaats, gehele publicatie. 

 
Ten behoeve van kennisoverdracht richting inwoners van diverse gemeenten 

§ Male, L.D.N. van der (diverse jaren), Het verzorgd gevelbeeld van Den 
Haag, dl 1 t/m 3. Uitgave van de gemeente Den Haag om de inwoner 
aan te zetten tot het op goede wijze onderhouden van de gevels 
gebaseerd op omschrijvingen van de in Den Haag voorkomende 
architectuurstijlen. 

§ Themakatern tijdschrift Monumenten (september 2009), Leidschendam-
Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Diverse artikelen over 
uiteenlopende cultuurhistorische onderwerpen. 

§ Driesen - van der Male, L.D.N. (2011), Tussen nuttig en aangenaam. Het 
verhaal van de Vlietoevers in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Te 
vinden op de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg.  

 
Gethematiseerde jaarverslagen van de Haagse welstands- en 
monumentencommissie. Naast standaard verslaglegging zijn de jaarverslagen 
voorzien van essays over de Haagse architectuur, stedenbouw en 
groenvoorzieningen.  

§ Bosma, Th. en Male, L.D.N. van der (2001), Resultaat. 
§ Driesen – van der Male, L.D.N. (2002), Werkschrift.  
§ Driesen – van der Male, L.D.N. (2003), Toegepast. 
§ Driesen – van der Male, L.D.N. (2004), Poldermodel. 

 
Themajaar Historische buitenplaatsen 2012 (buitenplaatsen2012.nl) 

§ Diverse online artikelen over buitenplaatsen en de historische ontwikkeling 
en kenmerken van deze buitenplaatsen.  

§ Interviews 
§ Boekrecensies  

 
NEVENACTIVITEIT 
- Lid van de werkgroep communicatie van het themajaar Historische 

buitenplaatsen 2012. Culthis voorziet in de meer inhoudelijke teksten 
voor de website en legt contacten met overheden en particuliere 
organisaties ten behoeve van het themajaar en de heersende ideeën in 
het veld.  

- Projectleider werkgroep jeugd, historische vereniging Oud, Leefbaar en 
Groen Voorschoten 

 
 

 


