NIEUWE ENERGIE VOOR BLARICUMS FAMILIERESTAURANT
B&S vernieuwt elektrotechnische installatie in oase voor ouders en kids
Genieten van heerlijke gerechten en drankjes, terwijl de kids zich uitstekend vermaken in de
speeltuin, gameroom of filmzaal. Dat is het concept van het gloednieuwe gezellige
familierestaurant Bruis, waarvoor Breedveld & Schröder een compleet nieuwe
elektrotechnische installatie heeft verzorgd.
Het pand van Bruis is een opmerkelijke verschijning aan de rand van de nieuwbouwwijk
Blaricummermeent. Op enkele kilometers gelegen van het oude dorp Blaricum ligt het
ingeklemd tussen grote buur Huizen en de Flevopolder in duikende snelweg A27. Nieuw en oud
zijn dan ook duidelijk in het architectonische hoogstandje verwerkt. Een oude riet gedekte
boerderij gaat vloeiend over in een modern bedrijfspand. Een idee van restaurateur Arno
Haagmans, die door de trage start van de Gooise nieuwbouwwijk zijn restaurant ’t Meenthuis
zag mislukken. Inmiddels groeien de woningen als paddenstoelen uit de voormalige agrarische
grond en lieten de horecabroers Cival en Jorick Jansen hun oog vallen op het al enkele maanden
leegstaande pand.
Gepokt en gemazeld in de horecabranche met hun Proeverij De Open Keuken aan het
Hilversumse Weversplein werden de pijlen in Blaricum gericht op het gezin. Bruis moest
kindvriendelijk worden, zodat het meteen ook oudervriendelijk zou zijn. Geen jengelende,
zeurende en verveeld kijkende kids aan tafel, maar lekker genieten en natafelen, terwijl de kroost
zich met allerlei speelvoorzieningen vermaakt.
De bijzondere buitenkant van het voormalige ’t Meenthuis bleef behouden, maar binnen ging
alles eruit. ,,Het restaurant is volledig heringericht volgens een architectonisch plan’’, vertelt
B&S-projectleider Goran Fajkovic. ,,Voor bouwbedrijf Beter Bouwen hebben we in opdracht
van pandeigenaar C.T.J. van Vliet de bestaande elektrotechnische installatie zo goed als helemaal
weggehaald en vervangen door een nieuwe. Op de eerste verdieping is een gamehoek en een
filmzaaltje voor de kinderen gemaakt, waarvoor wij uiteraard de benodigde elektra hebben
gerealiseerd. Leuk was ook het aanbrengen van de armaturen die de grote muurschildering van
een meisje aanlichten. Verder hebben wij een stukje data en het ophangen van de armaturen
verzorgd.’’ Dit laatste was nog een lastig klusje, want de aan vele draden hangende moderne
lampen moesten aan het hoge puntplafond van het pand worden bevestigd. ,,We moesten een
hoogwerker inhuren om de speciale lampen op te kunnen hangen, maar ze hangen nu prachtig’’,
aldus Goran.
Het resultaat mag er zijn: een moderne, maar toch sfeervolle uitstraling. Half oktober opende
Bruis dan ook met trots haar deuren en al snel stroomden het terras, restaurant, de speeltuin,
gameroom en filmzaal vol genietende gasten.

