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Arnoud Olie - Architect en algemeen directeur B+O Architecten
Architect
Arnoud Olie (1970) is een architect met een duidelijke visie, moraal en filosofie. Met zijn unieke
kijk op kunst, architectuur, ondernemerschap en de maatschappij, wil hij mensen vooral inspireren. Dat maakt van hem een kunstenaar pur sang, die architectuur voornamelijk ziet als een
middel om de wereld, in de breedste zin, beter te maken. Dit bereikt hij door op een verantwoordelijke en niet pretentieuze wijze te ontwerpen en te ondernemen. De mens staat bij hem altijd
centraal. Als architect luistert hij naar de wensen van de opdrachtgever en analyseert hij hun
leefwijze. Waar anderen op dit punt stoppen, gaat hij juist door. Hij laat de werkelijke vraag, achter
de vraag bovendrijven. Het antwoord hierop kan voor de opdrachtgever soms erg verrassend
zijn. Door deze aanpak krijgt de opdrachtgever een betere kijk op zijn wensen. Hierdoor zal ieder
ontwerp van Arnoud Olie een tweede huid vormen voor de mensen die zullen ‘leven’ in hetgeen hij
ontwerpt.
Ondernemer
Naast een veelzijdige architect is Arnoud Olie een gepassioneerd ondernemer. In zijn Gieterse
oorsprong, studie aan de Academie voor Bouwkunst en sportachtergrond, liggen de wortels van
zijn ondernemerzin. Zijn loopbaan begon bij Architectenburo Van den Belt & Partners in Zwolle.
Na zijn stageperiode besloot hij bij zijn leermeesters te blijven. Na zes jaar werd het tijd voor verandering en vond hij een nieuwe werkgever in Clay en Brink Architecten. Toen architect Maarten
Clay met pensioen ging, nam Arnoud Olie het partnerschap over en ging met Pieter Brink verder.
De naam van het bedrijf veranderde in Bureau B+O Architecten (nu B+O Architecten). In 2006 trok
architect Pieter Brink zich terug als vennoot, waarop Arnoud Olie het directeur- en eigenaarsschap
volledig op zich nam.
Al snel werd de voormalige thuisbasis van het bureau, een boerderij in Ansen, te klein. Arnoud
Olie waagde daarom een sprong in het diepe toen hij in 2007 de oude en vervallen Gasfabriek in
Meppel aankocht. In de Gasfabriek kreeg hij de kans om zijn visie en filosofie, die terugkomt in de
werkwijze binnen het bureau, tot uiting te brengen. Onder zijn leiderschap is B+O uitgegroeid tot
één van de grotere architectenbureaus van Nederland.
De afgelopen jaren werkte hij aan stedenbouwkundige vraagstukken en was hij regiearchitect
van diverse gemeentes. Daarnaast hield Arnoud Olie zich bezig met diverse grote projecten zoals
zorginstellingen, kantoorpanden, winkels, particuliere en projectmatige woonhuizen en verschillende herstructureringsprojecten.
Visionair
Arnoud Olie voldoet op veel fronten aan Nietsche’s beschrijving van de ‘vrije geest’. Door zijn
authentieke en autonome persoonlijkheid is hij niet bang om zijn eigen koers te varen. Met zijn
unieke visie op architectuur en verantwoord ondernemen, inspireert hij zijn werknemers en opdrachtgevers, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Met als uiteindelijk doel, de wereld
beter en humaner achterlaten dan dat hij haar aantrof. Niet voor zichzelf, maar voor de volgende
generaties.
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Geselecteerde projecten Arnoud Olie

Particuliere woningbouw - de Wijk

Sociale woningbouw - Stadskanaal

Retail - Zara Zwolle

Zorg - 160 zorgeenheden Meppel

Herbestemming - Pakhuis Coevorden

Kantoren - ForTop Zwartsluis
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Ervaring
2006 – Heden			
Architect / Algemeen directeur / oprichter B+O Architecten
				
2007 – Heden			
Algemeen directeur / eigenaar Gasfabriek Meppel B.V.
2000 – 2005			

Architect / Partner bij Bureau B+O Architecten B.V.

1998 – 2000			

Projectleider Clay en Brink Architecten

1992 – 1998			

Projectleider Architectenburo Van der Belt en Partners

Nevenfuncties
2020- heden			
				

Stadsbouwmeester in Meppel (wijken Nieuwveense Landen &
Danninge Erve zuid)

2018 - heden			

Supervisor stedenbouwkundig plan Het Vledder Meppel

2012 – heden			

Lid Ledenraad Bond van Nederlandse Architecten (BNA)

2000 – 2006			
				

Lid van Bijzondere Welstandscommissie Wederopbouw 			
Roombeek Enschede

2008 – 2010			

Welstandslid Zwolle-Kampen

2014 – 2015			

Supervisor ontwikkelingslocatie Meerzicht Oranjewoud

2003 – 2009			

Welstandslid Stedendriehoek Hengelo-Enschede-Oldenzaal

2000 - 2002			

Gastdocent Academie van Bouwkunst

2011 – 2015			

Lid VNO-NCW

2011 – 2017			

Jurylid Werkgroep Harry de Vroome Penning

2010 –2015			

Drenthepreneur bij Stichting Marketing Drenthe

2011 – heden			

Lid en tevens voorzitter Lighthouse Club

2009 – heden			

Lid Bedrijvensocieteit A37

Opleiding
1995 – 1999			

Master Academie van Bouwkunst Groningen

Titels en prijzen
2013				

Drentse ondernemer van het jaar

