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Renovatie in stijl
Weverij De Ploeg Bergeijk
Tussen 1956 en 1960 wordt in het Noord-Brabantse 
Bergeijk een nieuw fabrieksgebouw voor Weverij De 
Ploeg gerealiseerd naar ontwerp van Gerrit Rietveld en 
Gerrit Beltman. De fabriek, waar De Ploeg jarenlang 
zijn befaamde stoffen produceerde, is het enige in-
dustriële gebouw dat Rietveld in zijn loopbaan heeft 
ontworpen. 

Dat niet alleen maakt Weverij De Ploeg tot een uit-
zonderlijk gebouw. Het fabriekscomplex van 11.000 
m² maakt deel uit van een uitgestrekt terrein, 
waarvan 12 ha werd ontworpen door de al even ver-
maarde tuinarchitect Mien Ruys. De directie van De 
Ploeg, die socialistische idealen aanhing, vond het 
belang-rijk dat de fabrieksarbeiders in het groen 
konden werken en recreëren. Vanuit die gedachte 
vormt het park van Mien Ruys samen met de fa-

briek een architectonische eenheid. Het Ploegpark 
is uitgeroepen tot een van de belangrijkste buiten-
ruimtelijke monumenten van Het Nieuwe Bouwen. 
De erkenning van de architectonische waarde van 
zowel gebouw als omgeving heeft er in 2010 toe ge-
leid dat Weverij De Ploeg en het Ploegpark door de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn aangewezen 
als Rijksmonument.

Nadat De Ploeg in 2007 uit de fabriek vertrok werd 
het gebouw aan woningcorporatie Wooninc ver-
kocht. Door de contacten die er bestonden met 
diederendirrix, werd architect Rob Meurders op de 
hoogte gesteld van het plan om het fabrieksgebouw 
te herbestemmen. De nieuwe eigenaar Bruns ten-
toonstellingsontwikkelaar wilde zich in het gebouw 
vestigen en diederendirrix bood aan om een plan 
voor de renovatie van het fabriekspand te maken. 
Aldus geschiedde en de renovatie werd tussen 2016 
en 2017 ten uitvoer gebracht. 

Bruns, ooit begonnen als specialist in maquette-
bouw, maakt in de ‘Bruns DeStijlfactory’, zoals het 
gebouw nu heet, tentoonstellingen voor o.a. musea. 
Met de renovatie van het fabriekspand is niet alleen 
het gebouw weer in oude luister hersteld, maar 
heeft het gebouw in zekere zin ook zijn oorspron-
kelijke productie- en creatieve functie weer terug-
gekregen.

De Stijl
Het is een bijzonder toeval dat de renovatie van 
Weverij De Ploeg in 2017 is afgerond,100 jaar na de 
oprichting van De Stijl door Theo van Doesburg. In 
verband daarmee zijn er in dit jaar diverse tentoon-
stellingen gewijd aan de kunst van de Stijlbeweging, 
waar ook Rietveld deel van uitmaakte. 

Rietveld liet zich bij het ontwerp van Weverij De 
Ploeg door het gedachtengoed van De Stijl inspi-
reren. Zo is op de schuifdeur van de westgevel een 
patroon met diagonale kleurvlakken aangebracht, 

dat naadloos aansluit op het repeterende grid van de 
betonplaten waarmee de gevel is bekleed. De rode, 
blauwe, zwarte en witte vlakken verwijzen naar het 
kleurgebruik van De Stijl. Dat geldt ook voor de deur 
van het garenmagazijn aan de zuidzijde van het 
fabrieksgebouw, alleen heeft Rietveld hier in lijn 
met de gevelbeplating voor een rechthoekig pa-
troon met groene, blauwe en witte vlakken gekozen.

Ook het tuinontwerp van Mien Ruys was door de 
ideeën van De Stijl beïnvloed, hetgeen blijkt uit het 
sterk architectonische karakter van het plan. Mien 
Ruys ontwierp rechthoekige en vierkante plant-
vlakken met afgeschuinde hoeken, die aansloten 
bij het gebouw. Aan de kopse kant van het gebouw 
werd de beplanting vormgegeven door een asym-
metrisch patroon van vierkanten, rechthoeken en 
driehoeken van strak gesnoeide, groenblijvende 
heesters. Aan de zuidzijde zijn twee borders met 
heesters en vaste planten aangelegd, die paral-
lel lopen aan de voorgevel en tevens haaks daarop 
staan. Langs de border loopt een lage heg en haaks 
daarop staat weer een heg als begrenzing van 
het kleinste vierkant. De vlakverdeling en lijnvoe-
ring zijn niet alleen duidelijk verwant aan Rietvelds 
architectuurontwerp, maar zijn ook ontleend aan 
het idioom van De Stijl.

Moderne idealen
Rietveld liet zich bij het ontwerp niet alleen leiden 
door de denkbeelden van De Stijl. Voorafgaand aan 
het ontwerp maakte hij samen met de directie van 
De Ploeg een studiereis naar Zwitserland en Italië 
om daar moderne fabrieken te bekijken. 

Rietveld keerde van de reis terug met een aantal in-
novatieve ideeën. Zo koos hij voor sheddaken, uit-
gevoerd in het innovatieve Zeiss-Dywidagsysteem, 
die het gebouw zijn markante verschijningsvorm 
geven. Met dit systeem van dunwandige (7 cm) be-
tonnen schaaldaken waren grote overspanningen 



mogelijk. In combinatie met het veelvuldig gebruik 
van glas ontstond zo een fabrieksgebouw dat de 
moderne idealen van licht, lucht en ruimte uit-
stekend vertolkte. Door het vele glas in de noord- 
en zuidgevel konden de medewerkers bovendien 
van de groene omgeving genieten, waardoor de 
werkomgeving een mensvriendelijke, lichte en aan-
gename sfeer kreeg.

Modern was het fabrieksgebouw ook doordat het 
hele ontwerp geheel in dienst stond van functioneel 
gebruik en doelmatigheid. Dat was niet alleen aan 
Rietveld, maar ook aan Gerrit Beltman te danken, 
die als constructeur veel ervaring had met de bouw 
van textielfabrieken. Zijn praktische kennis van za-
ken heeft ertoe bijgedragen dat een zeer functioneel 
gebouw is ontworpen. Een mooi voorbeeld hiervan 
is dat de maatvoering van het gebouw, overeenkom-
stig het form follows function-principe, werd af-
gestemd op de breedte van de weefgetouwen. 

Bij de renovatie van het gebouw is niet alleen res-
pectvol omgegaan met het bouwsysteem, het ma-
teriaalgebruik, het kleurgebruik en de detaille-
ring van het gebouw. Ook de intentie om een 
gebouw te maken dat licht, lucht en ruimte ademt 
en in verbinding staat met de natuurlijke omge-
ving is op waarde geschat. Bij de renovatie is 
getracht om de ruimtelijkheid en transparantie 
van het gebouw zelfs nog verder te versterken. 

Dit doel is bereikt door het kantoor niet langs de 
achtergevel te plaatsen, zoals in de oorspronkelijke 
opzet het geval was, maar in het midden van het ge-
bouw onder te brengen. Hierdoor wordt zoninstra-
ling voorkomen, is er minder koeling nodig en zijn 
de toepassing van kostbare installaties, ongewenste 
zonwering of getint glas onnodig. Door de reorgani-
satie van het programma ligt nu aan de voorgevel 
de showroom, een open ruimte voor tentoonstel-
lingen en bijeenkomsten, terwijl aan de achtergevel 

de bedrijfskantine is gesitueerd. Twee parallelle 
looproutes over de gehele lengte van het gebouw 
verbinden de productieruimten aan weerszijden van 
het hart van het gebouw. 
Enerzijds van het centrale kantoorgedeelte ligt 
de productiehal, waar stof bij het productieproces 
vrijkomt, en anderzijds bevindt zich de ‘schone’ as-
semblagehal, waar ook het transport en de techniek 
zijn onder-gebracht. Met deze indeling is de opzet 
van het gebouw nog helderder en transparanter 
geworden. Er zijn nu meer doorzichten en lange 
zichtlijnen dan in de oude situatie en de program-
matische driedeling maakt het bedrijf zeer over-
zichtelijk voor zowel werknemers als bezoekers.

Interieur
Het interieurontwerp heeft diederendirrix is samen-
werking met productontwerper Aart van Assel-
donk uitgewerkt. Zijn toevoeging aan het gebouw is 
vooral zichtbaar in het kantoor en de bedrijfskan-
tine. In het kantoor ontwierp Van Asseldonk een 
scheidingswand tussen het kantoor en de assem-
blagehal. De wand, uitgevoerd in olijfgroen eiken, 
ontleent zijn vorm en geleding aan het diagonale 
grid van Rietvelds westgevel. Overeenkomstig 
Rietvelds toepassing van H-balken in de entree, 
paste Van Asseldonk eikenhouten h-balken toe in 
de wand en het  portaal. 

Bijzonder is verder het ontwerp van een alumi-
nium frame, waarin de luchtbehandelingskanalen 
zijn gebundeld, dat als een autonoom, industrieel 
element in de hoge ruimte zweeft. In de bedrijfs-
kantine is een hangende tuin aangebracht, die re-
fereert aan de relatie tussen de architectuur van 
Rietveld en het tuinontwerp van Mien Ruys. De 
ruimte wordt hier gedomineerd door grote houten 
trouble lights, die boven de tafels hangen. Het meu-
bilair en keukenontwerp verwijzen met hun vorm-
geving, kleur en materialisering naar De Stijl en 

Rietvelds industriële meubelontwerpen. 

Met het herstel van de eenheid van gebouwont-
werp, interieurontwerp en landschapsontwerp is 
deze renovatie meer dan een doorsnee renovatie-
project. In feite is een Gesamtkunstwerk met een 
industriële functie in ere hersteld. Daarmee zou 
je kunnen zeggen dat de renovatie in de geest van 
Rietveld is uitgevoerd. Samen met Van Doesburg 
en Van Eesteren publiceerde hij in 1923 namelijk 
het manifest vers une construction collective. In de 
eerste stelling van het manifest wordt het grond-
beginsel verkondigd “van een architectuur als een 
eenheid van alle kunsten, industrie, techniek, enz.”. 
Het resultaat daarvan zal “een nieuwe stijl” zijn. 

Die nieuwe stijl is er gekomen en Weverij De Ploeg 
is daarvan een karakteristiek voorbeeld. Dankzij de 
geslaagde renovatie kan het Ploegmonument zijn 
industriële functie opnieuw in stijl bekleden en weer 
tot in lengte van jaren tot onze verbeelding spreken.
















