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T
ussen de oude weverij De Ploeg
in Bergeijk en het gebouw dat nu
aan de Riethovensedijk staat, zit
een wereld van verschil. Een klein

jaar terug stond daar een versleten karkas,
een monumentaal blok aan het been van
de gemeente. Nu fonkelt daar De Ploeg
nieuwe stijl, helemaal klaar om het stijl-
icoon van Bergeijk te worden.

De Bergeijkse tentoonstellingsontwikke-
laar Bruns nam het gebouw over en restau-
reerde het pand afgelopen jaar met hulp
van de provincie. Nog twee weken en dan
zit de grote restauratie erop. Bruns zit nu
nog op een industrieterrein in Bergeijk. De
verhuisdozen kunnen gepakt worden.

Over twee weken gaat Bruns over. Direc-
teur Jan Burgmans had in de planning 1 de-
cember aangehouden als datum dat het fa-
brieksgebouw klaar zou moeten zijn. Dat
wordt nu 9 december, maar hem hoor je
niet klagen. „Nee hoor, er is prima ge-
werkt”, zegt hij. „We gebruiken de rest van
de maand om over te gaan.” Het bedrijf wil
op tijd klaar zijn voor de aanvang van hon-
derd jaar De Stijl, waar Rietveld – en dus
ook De Ploeg – een belangrijk deel van uit-
maakt.

Een opknapbeurt is een te magere om-
schrijving voor hoe het gebouw is aange-
pakt. „Het dak is nieuw, de kozijnen, de
vloer, het glas. Zo ongeveer alles”, zegt

Burgmans. „Maar wat resteert, is dat het
herkenbaar is. Alles wat hier staat, is geïn-
spireerd op het vroegere gebouw van archi-
tect Gerrit Rietveld. Die sfeer is duidelijk
herkenbaar en daar zijn we erg blij mee”,

zegt hij. Architectenbureau DiederenDirrix
uit Eindhoven tekende voor de uitgebreide
aanpak van De Ploeg.

Rietveld koos destijds voor veel ramen en
ruiten. Een aantal oude compartimenten in

het vroegere fabrieksgebouw van De Ploeg
is verwijderd. Daardoor valt in het huidige
De Ploeg het licht aan alle kanten binnen.
Door het wegvallen van veel muren is het
mogelijk om over een afstand van 150 me-
ter dwars door het gebouw te kijken.

In het midden van de vroegere weverij
loopt nu een houten meubel van 56 meter,
met vooral veel kasten, van de hand van
ontwerper Aart van Asseldonk. Burgmans:
„Dat meubel is eigenlijk nog een compleet
kunstwerk op zich. Sommigen vergelijken
het al alsof je een kathedraal binnenloopt.”

Pluimveehouders in Zuid-
oost-Brabant zijn bezorgd over
de verspreiding van het vogel-
griepvirus, nu elders in het land
het eerste gevogelte is geruimd.
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Vanwege het vogelgriepvirus
heeft de Genneper Hoeve in Eind-
hoven, net als de grote pluimvee-
bedrijven, de kippenrennen tot
verboden gebied voor het publiek
verklaard. „Het is voorlopig niet

mogelijk eieren te rapen”, zegt
boer Age Opdam. „Onze zeshon-
derd kippen zijn opgehokt. En we
hebben dit deel van de boerderij
afgesloten.”

Sinds afgelopen weekeinde,
toen in de Noordoostpolder zo’n
200.000 eenden geruimd moesten
worden, geldt dat er geen bezoek
meer toegestaan is bij pluimvee-
houderijen in het land. Dit zogehe-
ten erfverbod stuit op begrip bij
de pluimveehouders. „Dan maar
even geen bezoek”, zegt Hennie
de Haan van de Nederlandse Vak-
bond Pluimveehouders nuchter.

Afspraken met klanten, die een
bedrijf willen bezoeken, worden
niet meer gemaakt. En pluimvee-
houder Cor Kuijpers uit Valkens-

waard (75.000 ‘ouderdieren’ in Ste-
vensbeek) heeft zijn vaste onge-
diertebestrijder laten weten dat
hij voorlopig niet welkom is. „Het
bestrijden van ratten en muizen is
belangrijk, ze kunnen tenslotte
het virus binnenbrengen. Maar
we doen het nu zelf. We willen
geen extra risico op ‘insleep’ van

het griepvirus lopen.”
Hugo Bens, voorzitter van de

pluimvee-sectie van de ZLTO be-
grijpt de angst onder collega’s
maar al te goed. „We weten niet
precies wat de oorzaak van de be-
smetting in Biddinghuizen is.”

Hij raadt pluimveehouders dan
ook aan onder meer hygiëne tot
topprioriteit te maken. „Laat ook
stro om de dieren te voeden niet
buiten liggen”, adviseert Bens.

De ophokplicht is niet alleen
van kracht voor pluimvee, maar
ook voor andere vogels. Zo heb-
ben ook postduiven en parkieten-
verenigingen last van de ophok-
plicht. Duivenmelker André van
de Wiel uit Luijksgestel is blij dat
een show in Houten vorige week

nog mocht doorgaan. „De schade
valt wel mee. We laten onze dui-
ven in het stille seizoen, tussen
september en april, amper uit.”

Ondertussen waarschuwt Hen-
nie de Haan van de Nederlandse
Vakbond Pluimveehouders voor
de economische gevolgen van de
vogelgriep. Kees Horrevorts direc-
teur van kuikenbroederij Van
Hulst in Veldhoven is bezorgd.
„Het is onvoorspelbaar wanneer
het virus ergens opduikt”, zegt
hij. „Een trekvogel hoeft maar een
besmet poepje te laten vallen en
het kan raak zijn.” Horrevorts ver-
tolkt het gevoel van veel pluimvee-
houders in het land nu afgelopen
weekeinde 200.000 eenden in de
Noordoostpolder zijn geruimd.

� De voormalige weverij De Ploeg gaat een tweede leven tegemoet als onderkomen van de Bergeijkse tentoonstellingsontwikkelaar Bruns. FOTO’S KEES MARTENS/FOTOMEULENHOF

Even geen eieren rapen op Genneper Hoeve

‘Sfeer van Rietveld is behouden’

Bruns verhuist over twee weken naar het

compleet gerestaureerde gebouw van de

voormalige weverij De Ploeg in Bergeijk.

� Directeur Jan Burgmans is zeer tevreden over de restauratie van het monumentale pand aan de Riethovensedijk in Bergeijk.

De ophokplicht is
niet alleen van kracht
voor pluimvee, maar
ook voor andere
vogels

� Age Opdam bij de Genneper
Hoeve in Eindhoven.
FOTO KEES MARTENS/FOTOMEULENHOF




