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BMS auto- en
projectstoffering
Emrikweg 44, Haarlem, 24 vaste werknemers. 

Haarlems Dagblad richt
de schijnwerpers op het

bedrijfsleven in de
Waarderpolder. Vandaag
staat het bedrijf BMS in

het licht, gespecialiseerd
in auto- en

projectstoffering. Het
bedrijf slaat ook

internationaal de
vleugels uit, zo is het in

de race voor een
opdracht van Dubai

Metro om tachtig
metro’s van nieuwe

bekleding te voorzien. 

De ontvangstruimte voor bezoe-
kers maakt meteen duidelijk wat
de kurk is waar BMS op drijft. De
ruimte staat vol met stoelen uit
treinstellen, rond de vergadertafel
staan vier stoelen uit een eersteklas
coupé. Allemaal opnieuw bekleed
door BMS, allemaal staaltjes van
het vakmanschap van bedrijf.
Sander Borchart vertelt met trots
dat iedereen die wel eens met de
trein heeft gereisd op een door zijn
bedrijf opnieuw beklede stoel moet
hebben gezeten. Al sinds jaren is
de NS een goede klant van BMS,
onlangs is er weer een contract
afgesloten voor de vervanging en
onderhoud van de bekleding van
treinstoelen. Ook de stoelen van
trams en metro’s van het GVB in

Amsterdam en RET in Rotterdam
worden onder handen genomen en
ook Veolia, Connexxion, Arriva of
vliegmaatschappijen kan het tot
zijn klanten rekenen. ,,Rolling
stocks, openbaar vervoer dus, is
onze core business. Wij zijn het
enige bedrijf in herstofferen dat
voldoet aan de International Rail-
way Standard (IRIS).’’

Pronkstuk
Ook Schiphol staat in het klanten-
bestand van Borchart. ,,Wij hebben
de hele Holland Boulevard herge-
stoffeerd en van nieuw meubilair
voorzien. Nu doen we ook het
meubilair voor de Lounge 3, een
hele uitdagende klus, want daar
moeten acht verschillende kleuren
in één bank worden gecombineerd.
Die zitelementen moeten ook
brandwerend zijn, want het gaat
om een openbare ruimte.’’ Project-
meubilair heet dat in jargon. Een
pronkstuk staat in een Amster-
dams café-restaurant, de vermoe-
delijk langste Chesterfield bank ter
wereld. ,,Die kwam in losse delen
hier naar binnen, die zijn hier aan
elkaar gezet, waarna we lapje voor
lapje de bank hebben bekleed.’’
Daarnaast worden er in een aparte

ruimte ook auto’s gestoffeerd.
Het opnieuw bekleden van meubi-
lair is echt vakwerk, verzekert
Borchart. ,,Het is werken met je
handen. Je moet hier plezier in je
werk hebben, met passie voor het
vak werken, want als je geen liefde
voor dit vak hebt kun je niet mooi
stofferen. Het is zichtwerk, als je
het niet mooi doet, ziet de klant
dat meteen. ’’

Atelier
Zelf helpt hij letterlijk een handje
mee. In het atelier maakt hij nog
steeds met een stanleymes en een
schaar de modellen uit karton, de
mallen op basis waarvan later het
leer, kunstleer of stof wordt ge-
knipt. ,,Nog steeds heel leuk na
dertig jaar’’, verzekert Borchart.
,,Het gaat daarbij om millimeters.
Op die mallen staat ook alle infor-

matie voor de verdere verwerking,
zoals de kleur en de manier van
stikken. De geknipte stukken wor-
den daarna aan elkaar genaaid,
waarna de hoes over de stoel wordt
getrokken. Bij grote revisies wordt
eerst een proef gemaakt, die door
de klant wordt gecontroleerd,

daarna kunnen we het product
verder ontwikkelen.’’ Gaat het om
grote hoeveelheden dan wordt de
productie gedaan in het buiten-
land. ,,Daar staan hightech compu-
tergestuurde snijmachines en zit-
ten dames te naaien achter rijen
machines.’’

Achter dit atelier liggen de werk-
plaats en de twee magazijnen, een
voor het kapotte materieel en een
voor het gereviseerde materieel. De
ruimte ligt vol met rollen kunst-
leer of echt leer, bakken vol met
hoezen, armsteunen, machinisten
stoelen, zacht beklede dekken voor

turntoestellen, kratten met eerste
klas stoelruggen. Een bonte verza-
meling. Dankbaar werk, stelt Bor-
chart. ,,Als een trein is opgefrist,
dan worden de mensen daar blij
van en is de reiziger tevreden. Daar
hebben wij een steentje aan bijge-
dragen.’’

Sander Borchart maakt nog zelf de modellen voor de stoelbekleding. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Treinreiziger zit
op stoel van BMS
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,,Wij doen voor een klant één of
twee van dergelijke auto’s per
maand’’, vertelt Marcel Huizinga.
,,Het zijn cultauto’s die in ver-
nieuwde staat worden geëxpor-
teerd naar de VS. Ze zijn compleet
verbouwd, we maken er een luxe
auto van, alles aan het binnen-
werk is nieuw. Wij doen alleen de
bekleding, één van onze specialis-
men.’’
Vanaf zijn achttiende, dus al zo’n
dertig jaar, loopt Huizinga, zwa-
ger van eigenaar Sander Borchart,
rond bij BMS. Opgeleid als meu-
belstoffeerder stoffeert hij nu met
nog vijf collega’s auto’s. Hij voor-
ziet nu de Landrover van een
tapijtje. ,,Het is passen en meten.
Geen een van deze Landrovers is
hetzelfde. Dat geldt eigenlijk voor
alle auto’s die we doen.’’ Ook de

stoelen, de deurpanelen, het dash-
board of het stuur worden door

hen onder handen genomen. ,,Het
stuur was zo’n lelijk ding van

rubber, dat is nu bekleed met leer,
waarbij met de hand een kruis-

streek wordt aangebracht om de
leerdelen aan elkaar te verbinden.
Heel arbeidsintensief.’’
Voor de nieuwe bekleding worden
eerst met de hand de mallen ge-
maakt van de samenstellende
delen, op basis daarvan wordt het
bekledingsmateriaal geknipt. ,,Bij
bijvoorbeeld een raamlijst luistert
dat heel nauw, want de onder-
grond bestaat uit hard materiaal,
daar zit geen enkele rek is, er zit
geen schuim onder zoals bij een
stoel.’’

Uitdagingen
De moderne auto kent meer uit-
dagingen voor de stoffeerder. Zo
zijn er autostoelen waar een venti-
latiesysteem in is gebouwd. ,,Met
een motortje wordt er dan lucht
doorheen geblazen. Dan heb je
speciaal schuim en bekledingsma-
teriaal met een perforatie nodig
om de lucht door te laten. Dat
geldt ook voor stoelverwarming of
massagesystemen in een stoel. Het
is niet alleen maar een hoesje
naaien, het lijkt simpel, maar dat
is het niet. Het is technisch stof-
feerwerk.’’

’Het is niet alleen maar een hoesje naaien’

Marcel Huizinga voorziet de Landrover Defender van nieuwe vloerbekleding. UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

’Je moet hier met
passie voor het
vak werken’

Henk Geist

Haarlem De roots van het fami-
liebedrijf BMS liggen in de oude
Amsterdamsebuurt. Daar begon
vader Borchart in 1968, bijna vijftig
jaar geleden dus, in het schuurtje
van zijn hoekwoning met zijn
eigen bedrijfje in meubelstoffe-
ring. Zoon Sander Borchart nam de
zaak in 2001 over en runt nu een
bloeiend bedrijf in een modern
pand aan de Emrikweg.

Henk Geist

Haarlem De fonkelnieuwe, maar
toch al zo’n vijftig jaar oude
Landrover Defender, staat te blin-
ken op de afdeling autobekleding
van BMS. Het interieur ligt nog
grotendeels open, in afwachting
van nieuwe bekleding.
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