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Brugman Fournisseurs des Décorateurs
bedrijft handel vanuit een emotie
Patrick Brugman van Brugman Fournisseurs
des Décorateurs voelt zich als ondernemer
meer coach dan baas. Patrick en zijn meiden
vormen een sterk team bij Handelsonderneming Th.M. Brugman B.V. al sinds 1948 een
familiebedrijf.
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Als importeurs en agenten van wereldberoemde fabrikanten van stoffen, meubelen, tapijten en accessoires,
exclusief voor de Nederlandse vakhandel, gooit Patrick
met zijn team hoge ogen.
“ We doen onze stinkende best om voor anderen iets
moois te realiseren.” Onze naam prijkt niet levensgroot
op gevels en komt ook niet dominant voor in brochures.
We claimen niet, dat we het weten, zoals sommige designers. Voor ons zijn het de klanten die briljant zijn en
voor wie wij het creatieve idee mogen uitwerken gebruik
makend van de verborgen talenten van de klant.”
Creatieve ideeën
“In Landsmeer waren het bijvoorbeeld Peter en Gina
Hilkman, die zelf met briljante ideeën kwamen voor de
inrichting van hun woning. Die ideeën hebben wij samen met hen kunnen uitwerken tot een mooi concept
vanuit het gegeven dat keuze een emotie is. Geen keuze
is oppervlakkig en als designer, ontwerper en decorateur
moet je gaan voor de absolute diepte. Je kunt je niet
permitteren een verkeerde keuze te maken omdat een
interieur niet als een verkeerd gekozen kledingstuk weggestopt kan worden in een kast.”

Exclusieve stoffen
Het bedrijf kwam vanuit de Vondelstraat naar Landsmeer in 1978. In 2004 werden door overnames twee
zeer grote collecties aan het pakket toegevoegd en
heeft broer Bart besloten zelfstandig verder te gaan in
Aalsmeer met twee topcollecties.
Patrick ging door met de Brugman Fournisseurs des
Décorateurs-activiteiten waaronder op het hoogste niveau wereldwijd stoffencollecties verzamelen voor distributie in Nederland. De creatieve Landsmeerder heeft
zich verder gespecialiseerd in interieurrestauraties van
oude monumentale panden van de staat waaronder het
Paleis op de Dam, Paleis Soestdijk en het Mauritshuis.
Patick en Roos, ﬂitsend design projectenduo
Samen met zijn commercieel directeur Roos de Boer doet
hij vele projecten in binnen- en buitenland en daarnaast
is hij ook nog designdirecteur van een grote meubelfabriek. Patrick is een duizendpoot, die soms wat minder
ﬂitserig maar wel ﬂitsend bezig wil zijn. Hij werkte anderhalf jaar lang keihard aan het interieur van Paviljoen
Welgelegen in Haarlem, het huidige Provinciehuis.
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Brugman signatuur
Voor de Duitse meubelfabrikant Thoemer richtte Patrick
op de beurs in Keulen een stand in rond het thema
Theater en tevens ontwierp hij de nieuwe collectie. Hij
deed dat met gevoel voor humor als eerbetoon en in de
geest van zijn in 2006 overleden Amerikaanse vriend en
topdesigner John Hutton.

Paviljoen Welgelegen
Het paleis gebouwd door de bankier Henry Hope in
1785 is de laatste twee jaar volledig teruggebracht in
de staat zoals Lodewijk Napoleon het heeft achtergelaten volgens een inventarislijst van Wilhelmeintje van
Pruisen. In Cor Bouwstra de architect en Gerrit Bosch
de curator vonden Roos en Patrick grote inspiratoren en
stimulatoren. Patrick probeert eerst een beeld te vormen
op gevoel wat hij later toetst aan de studies. Voor Welgelegen werden talloze oude documenten opnieuw met
de handbedrukt op een brandvertragend doek en ook
werden oude zijden bekledingsstoffen voor meubels
opnieuw geweven in een projectkwaliteit. Het Museum
gedeelte is volgens de twee een aanrader om eens te
bezoeken.
In Zuid-Rusland in de stad Sochi waar in 2014 de Olympische winterspelen zullen worden gehouden werkte
Patrick in 2006 met zijn Russische partner aan de inrichting van een hotel.
In Tatjikistan richtte hij in Dushanbee een Hyatthotel
in. Ook leverde hij gedessineerde gordijnen van zo’n
12 meter hoog en 140 kilo per stuk voor de prinselijke
Opera in Monaco. Patrick vertelt slapeloze nachten te

Voor in de nabije toekomst staat de aankleding van een
boot met zeven dekken op het programma.
Brugman Fournisseurs des Decorateurs slaat haar vleugels steeds verder uit en bekwaamt en specialiseert zich
steeds verder in decoratie, restauratie, design interieurspecialisaties.
hebben gehad van die gordijnen die door de hoogte en
het gewicht zouden kunnen uitzakken, iets wat overigens niet gebeurde. In z’n eigen stationcar bracht hij de
gordijnen met stoomapparaat naar Monaco.
Roos en Patrick restyleden ook een oud sanatorium uit de
Stalin-tijd tot het 5 sterrenhotel Rodina dat moederland
betekent. Alle stoffen, benodigde materialen, interieurstukken gingen vanuit Nederland in 12 trucks, die in 10
dagen tijd over hobbelwegen arriveerden in Rusland.

“‘Het afgelopen jaar was een topjaar.” vertelt de ondernemer. “Verleden jaar lieten we bijvoorbeeld zo’n 160
tot 170 speciale stoffen maken voor onze projecten en
de vakhandel en importeerden we stoffen uit Engeland,
Frankrijk, Italië, Duitsland en Amerika”. De Brugmantouch krijgt nationaal en internationaal erkenning en
wordt wereldwijd herkend.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Ondernemersfonds (reclameheffing)
De Kamer van Koophandel gaat dit jaar aan de slag
met drie pilots voor invoering van een ondernemersfonds (het oude BGV). Vanuit een ondernemersfonds
kunnen in vooraf afgebakend gebied (bijv. een winkelcentrum) extra maatregelen genomen worden
om het gebied aantrekkelijker te maken. Het ondernemersfonds kan o.a. via een reclameheffing worden gefinancierd.
De Eerste Kamer heeft onlangs de regeling vastgesteld, dus het wettelijke kader is nu ook vastgesteld.
De KvK heeft Landsmeer voorgedragen als pilotgebied, uiteraard indien wij hiermee instemmen.
Het projectenbureau kan vervolgens worden ingeschakeld om het voorwerk te doen (maken van een
plan van aanpak, organiseren van een draagvlakmeting bij ondernemers, vaststellen van een service
level agreement met de gemeente etc.).
Het bestuur is van mening dat dit grote kansen met
zich meebrengt voor Landsmeer. Omdat ook de politiek met deze regeling moet instemmen en er uiteraard draagvlag moet zijn vanuit de leden zal op
beide terreinen onderzocht worden of hiervoor voldoende draagvlak is.

Gemeenteoverleg BVL d.d.
woensdag 10 juni 2009
De volgende punten zijn aan de orde gekomen:
• Laad- en losplek, grote vrachtwagens t.b.v.
winkels
Zoals bekend wordt op het plein achter het
Schrijvershuis een laad- en losplaats gecreëerd.
Echter de gemeente was vooralsnog van plan
deze verplichte laad- en losplaats pas over ongeveer 1,5 jaar in te stellen (in feite gedurende
herinrichting dorpscentrum). Het bestuur van de
BVL is echter van mening dat snellere invoering
noodzakelijk is om doorstroming door het Lint te
bevorderen. De gemeente erkent de urgentie en
gaat de mogelijkheden hiervoor beoordelen.

• Blauwe zone uitbreiden naar de hele
week.
De gemeente heeft opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar deze uitbreiding. De
gemeente wil namelijk, terecht uiteraard, weten
of uitbreiding nut heeft en wat de consequenties
zijn. De uitkomsten worden in augustus/september verwacht, waarna een besluit kan worden
genomen.
Verkeershinder in en om Amsterdam
Via de provincie worden wij op de hoogte gehouden van de verkeershinder in en om Amsterdam. Om
onze leden hier ook van op de hoogte te houden zal
hiervoor op onze site de meest up-to-date informatie
worden opgenomen om u zodoende zo goed mogelijk te informeren.

• Planning herinrichting dorpscentrum.
Inmiddels is door de gemeente een opzet
gemaakt van de planning van de herinrichting.
Bij een volgend overleg zal de planning en ook
de communicatie met de gemeenschap worden
besproken. Voor het bestuur is het uiteraard essentieel dat de herinrichting zo soepel mogelijk
verloopt en een ieder tijdig en volledig geïnformeerd zal zijn.
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