
 
 
Curriculum Vitae Steven Gerritsen 

geboren 28-12-1951 te Amsterdam 
   getrouwd met Francis Pierik 

vader van 4 kinderen: Annelinde, Jelle, Moniek en Marjolein. 
 
adres:    Hertogstraat 5, 6828ER Arnhem 
tel:    06.14529231 
e-mail:   info@stevengerritsen.nl 
persoonlijke site: www.stevengerritsen.nl 
 
Opleiding:  HTS Bouwkunde, diploma 1976 

Academie van Bouwkunst Arnhem, diploma 1987, aantekening Stedenbouw 
 
Werkervaring: Tot 1990 tekenaar bij CBB, architectenbureau Feenstra en B&D-architecten. 

Zelfstandig werkend vanaf 1990 als architect en bouwmanager :  
 
architect: 

1990 Oprichting architectenbureau OOTWEE, o.a nieuwbouw 30 woningen in Arnhem. 
 
vanaf 1994 tot 2014:  Medewerkend architect bij Ontwerpburo Roza te Wageningen: ontwerp en 

uitwerking gevarieerd opdrachtenpakket, o.a. nieuwbouw en uitbreiding  
woningen, nieuwbouw bedrijfsgebouwen, aanpassing en uitbreiding scholen, 
opknappen/herbestemming monumenten. Nadruk op bijzondere huisvesting, 
milieu, energie, duurzaam bouwen. Zie ook www.ontwerpburo-roza.nl. 

 
 bouwmanager: 
van 1990 tot 2004  Particuliere Woningverbeteringprojecten in Utrecht: projectleider projectgewijze 

renovatie woningblokken samen met particulieren en met behulp van subsidies. 
 
2004 tot 2007 Projectleider realisatie broedplaats voor kunstenaars op de NDSM-werf te 

Amsterdam-noord. Bouw kunststad (zie cover architectenjaarboek 2008). 
 Ontwerp en uitvoering experimenteel gebouw Houten Kop (nu Noorderlicht) 

samen met kunstenaars NDSM. 
 
vanaf 2007 tot 2017: Coördinator (smeerolie) publiekrechtelijke procedures bij alle bouwopgaven en 

bij de inrichting openbare ruimten in het Stationsgebied te Utrecht (o.a. nieuwe 
OVTerminal, renovatie en nieuwbouw Hoog Catharijne,  Megabioscoop, 
Stadskantoor, rijksgebouw de Knoop, circulair paviljoen, plannen Jaarbeurs, 
WTC-gebouw, torens Westflank Noord (woontoren en de Dame), etc.)  

 
2017-2020 Projectleider Participatie bij afdeling VTH Utrecht. Oplossen problemen mbt 

bouwen en openbare ruimte, tussen bewoners en gemeente. Beter oplossen 
probleem dan eindeloos handhaven! 

 
Nevenactiviteiten: Secretaris Stichting Anders J Goedkoop. 
 Penningmeester watersportvereniging Jason. 

Zelfbouw houten huis in Paramaribo. 
 
Specialisatie: Kennis van en ervaring met: 

-Bouwen en alles wat er mee samenhangt, van ontwerp t/m realisatie. 
 -Tekenen van ontwerp tot detail (3D Autocad/Sketchup).  
 -Duurzaam en energiebewust, restauratie en hergebruik 

-De overheid en bouwen (voorschriften, vergunningen, procedures, subsidies).  
-Begeleiden samenwerking gebruikers/opdrachtgever/stichtingen/VVE’s. 

 
Persoonlijke missie: Projectmatig: start, doel, beperkte tijd, “er voor gaan”. 
 Verantwoordelijkheid: afmaken waar je aan begint. 

Motto: “communicatie is alles”  
 
Arnhem, juli 2020. 


