
Curriculum Vitae Geertje Korf 
 
Samenvatting:  
Ik ben een ervaren en gedreven professional op het gebied van de fysieke leefomgeving. 
Gedurende ruim vijftien jaar werken op het snijvlak van ruimtelijke ordening met erfgoed- 
en andere omgevingsaspecten heb ik mij ontwikkeld van archeologisch specialist tot breed 
georiënteerde deskundige en procesmanager. Sinds 2015 volg ik de ontwikkeling van de 
Omgevingswet op de voet.  

 
Werkervaring: 

 
2012-heden: Zelfstandig adviseur op het gebied van ruimtelijke regelgeving, erfgoed en 
milieueffectrapportage met het bedrijf ‘GK milieu erfgoed ruimte’.  
Enkele opdrachtgevers en projecten: 
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Onderzoek naar belangafweging rond 
archeologie door gemeenten (2020-2021) 
• Kiwa certificering: Anayse impact van de Omgevingswet op beoordelingsrichtlijnen en 
protocollen (2019)   
• Provincie Drenthe: interim m.e.r.-coördinator (2018-2019); 
• Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer: Analyse impact van de 
Omgevingswet op beoordelingsrichtlijnen en protocollen (2018-2019); 
• Samen met Pro-Erfgoed: Cursussen ‘Omgevingswet voor erfgoedprofessionals’ (2015-
heden);  
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu: meewerken aan wetsvoorstel voor 
implementatie van de herziene EU-richtlijn voor m.e.r. (2014-2016);  
• Erfgoedacademie: docent (2013-heden). 
 
2006 - 2013: Werkgroepsecretaris bij commissie voor de milieueffectrapportage  
• Procesmanagement voor de bestuurlijke adviezen die de commissie voor de m.e.r. 
uitbrengt: Samenstellen van werkgroepen van externe (top)deskundigen, procesplanning, 
bewaken van termijnen en procedures en opstellen van adviezen over 
milieueffectrapporten op basis van input uit de werkgroep, verantwoordelijkheid voor 
consistentie en juridische actualiteit van adviezen. Over de jaren zo’n 150 adviezen 
uitgebracht binnen ca. 70 m.e.r.-procedures, welke werden uitgevoerd ter onderbouwing 
van uiteenlopende besluiten als gebiedsontwikkelingen, structuurvisies, infrastructuur, 
natuurontwikkeling, recreatieve ontwikkelingen en veehouderijen.  
• Adviseren van overheden over opzet van de m.e.r.-procedure; 
• Beleidsontwikkelingen en een netwerk bijhouden op het gebied van erfgoed;  
• Verantwoordelijk voor beheer en samenstelling van het bestand aan externe 
deskundigen (de leden van de commissie), de communicatie naar en kennismanagement 
van dit bestand. 
 
2002-2006: Beleidsmedewerker Planvorming en Ruimtelijke Ordening bij de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  
• Advies over omgang met erfgoed in ruimtelijke plannen en procedures;   
• Vertegenwoordiging van de ROB in de Provinciale Planologische Commissie en het 
Rijksvertegenwoordigersoverleg van drie provincies; 
• Contacten onderhouden met extern netwerk 
• Adviseren over het ontwikkelen van gemeentelijk en provinciaal beleid.  
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2001-2002: Personeelsassistent bij Wolters-Noordhof bv. 
2000-2001: Archeobotanicus en veldtechnicus bij Archaeological Research & Consultancy 
bv (ARC bv)  

 
1999: Veldtechnicus bij Archeologisch Dienstencentrum (ADC).  

 
Opleiding en (selectie van) cursussen:  
2015  ‘Training the trainers’ workshop (Centalis) 
2013  Studiemiddag monumentenrecht (Instituut voor Bouwrecht) 
2012  Nieuwe regels cultureel erfgoed in ruimtelijke ordening   
   (Berghauser Pont Academy) 
2011  Cursus milieurecht (SBO) 
2009 / 2010   Persoonlijke coaching (GITP) 
2008  Cursus snellezen (Rhetorica) 
2007   Cursus ‘Schrijven voor het web’ (Hendrikx van der Spek)  
2006  Cursus Inleiding Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (SBO) 

 Cursus SMB in de praktijk (SBO)  
2005  Training Beïnvloedingsvaardigheden (Schouten & Nelisse)  
2004  ‘Snuffelstage’ bij VROM-Inspectie regio Zuid-West   

Kennismakingscursus ontwikkelingsplanologie (NIROV) 
2003  Basiscursus Ruimtelijke Ordening (SBO) 
2002  Deelvakken ‘Planologische grondslagen’ en ‘Ruimtelijke  structuren, 
ontwikkelingen en beleidsopgaven’ (Universiteit Utrecht) 
1993-1999 Propedeuse Archeologie/ bovenbouwstudie Prehistorie van 
Noordwest Europa (Universiteit Leiden)  

 
Persoonlijke eigenschappen - enkele steekwoorden 

• aanpassingsvermogen, organisatiesensitiviteit 
• interdisciplinair, generalist 
• contacten leggen, netwerken 
• organisatietalent 
• zorgvuldig  
• klantgericht 
• initiatiefrijk 

 
Enkele hobby’s en nevenactiviteiten 

• Vanaf 2017 ontwikkel samen ik met mijn man een kleinschalig eco-landgoed in 
zuidoost-Friesland.  Onderdelen zijn een energieneutrale woning van 
milieuvriendelijke bouwmaterialen, herstel van het kleinschalige cultuurlandschap, 
zelfvoorziening op het gebied van energie, voedsel en afvalwaterzuivering. Dit is een 
vervolg op mijn vorige (stads)tuin waar ik ook een moestuin, kippen en bijen had, 
voedsel produceerde en cursussen biologisch moestuinieren gaf.  

• In 2013-2014 heb ik in het kader van een sabbatical als vrijwilliger ‘stages gelopen’ op 
diverse bedrijven in de duurzame verbrede land- en tuinbouw; 

• In 2012 heb ik samen met andere buurtbewoners het initiatief ‘Postzegelpark 
Leusderweg’ opgestart: een tijdelijk buurtpark op een braakliggend terrein in mijn 
toenmalige woonomgeving.  
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