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CENTRUM VOOR ONDERNEMERSCHAP TIO³, RONSE

De opdracht omvat het omvormen van het oud ziekenhuis op de 
Campus Delghust tot een modern centrum voor textielinnovatie. 
Het gebouw is door zijn uitgesproken vorm een heel toonaangevend 
en beeldbepalend gebouw in Ronse, maar was sterk verouderd.

In de onmiddellijke nabijheid worden een aantal belangrijke 
ontwikkelingsgebieden onderscheiden, met name de ‘Ververij’ en 
‘De Kloef’.  De stad heeft met deze projecten een unieke kans 
gegrepen om de gemeenschap nieuw leven in te blazen. Het plan 
om het voormalig ziekenhuis te ontwikkelen en om te vormen tot 
een centrum voor ondernemerschap, opleiding en ontmoeting 
betekende een extra troef.
De site sluit perfect aan op het terrein van ‘De Kloef’, een 
project dat één van de belangrijkste ontwikkelingen van de stad 
omvat met onder meer de aanleg van een groot stadspark met 
woningen, een hotel,... Door het stadspark verder te trekken tot op 
de heuvels en rond de nieuw te ontwikkelen ‘textielsite’, ontstaat 
een sterke as tussen het centrum en de momenteel geïsoleerde 
ziekenhuiscampus.  Het hoge gebouw is het sluitstuk van het 
ontwikkelingsgebied dat start in het centrum van de Ronse.
 
De opdracht omvat een duurzame en energie-efficiënte renovatie 
van het bestaande gebouw.  Het gebouw werd gestript tot op 
de ruwbouw en voorzien van een nieuwe geïsoleerde schil.  De 
bestaande bandramen werden gerespecteerd (mits nieuw 
hoogwaardig geïsoleerd buitenschrijnwerk), maar uitgerust met 
een tweede huid in textiel.  Hiermee wordt niet alleen verwezen 
naar de nieuwe functie van dit gebouw, maar ook ingespeeld op 

eisen inzake performante zonnewering en energieprestatie.De 
textielgevel laat voldoende doorkijk toe en wordt gedifferentieerd 
door raamvlakken die hier doorheen priemen. 

De vloerplateaus zijn aangepakt om te kunnen voldoen aan de 
hedendaagse eisen en de nieuwe functies van het gebouw. 
De voormalige bestemming, als ziekenhuis, biedt heel wat 
voordelen die in een ‘standaard’-gebouw niet terug te vinden zijn, 
zoals ruime en voldoende verticale circulatie, hoge ruimtes, grote 
kolomvrije lokalen, zeer goede toegankelijkheid,...enz. 
De grote hoogte van het gelijkvloers biedt de mogelijkheid om een 
auditorium, foyer en onthaal onder te brengen met aansluitend 
bar en lounge te voorzien. Hier werd een open en uitnodigende 
sfeer beoogd. 

De verdieping onder het gelijkvloers wordt behouden als 
cateringszone en sluit aan op het bedrijfsrestaurant en 
ontvangstruimte, die rechtstreeks verbonden is met de tuin rond 
het gebouw.  De eerste verdieping omvat een seminarieruimte en 
de administratie die instaat voor het beheer van het gebouw. 
De hoger gelegen verdiepingen hebben een eerder semi-publiek 
karakter en huisvesten diverse functies, zoals de werkwinkel, loket 
ondernemingen, werkplekken en opleidingsruimtes. Deze zones 
bestaan uit vrije vloerplateaus flexibel in te richten naar de behoefte 
van de gebruikers.

interieur ontvangstruimte



interieurbeelden

De zesde en zevende verdieping doen dienst als 
tentoonstellingsruimtes, met zowel permanente als tijdelijke 
tentoonstellingen. Dit wordt een ‘leerruimte’ waar bezoekers 
geïnformeerd worden over toepassingen van textiel innovaties.

beelden gevel



1. INPLANTING

Het OCMW van Ronse heeft ervoor gekozen de voormalige site van 
hun ziekenhuis te herwaarderen eerder dan te kiezen voor een sloop 
/ nieuwbouw scenario. Dit stelde ons als ontwerpers in staat de, voor 
zijn tijd, spectaculaire structuur ten volle te appreciëren en mee in het 
ontwerp te integreren.
De inplanting, op het midden van de site, zorgt ervoor dat het gebouw 
over een optimale zichtbaarheid beschikt.
Door de noord zuid oriëntatie genieten alle ruimtes van een optimale 
lichtinval.

2. MOBILITEIT

Er is voor gekozen het ingangsniveau op de oorspronkelijke plaats 
te houden. De hellende vlakken aan beide zijdes zorgen voor een 
theatrale toegang.
Het verhoogd gelijkvloers is vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers en 
alle verdiepingen worden bediend door voldoende grote liften, deze 
dienden tot voor kort voor patiëntentransport.

3. NATUURLIJK MILIEU

Bij de renovatie wordt het bestaande volume niet vergroot. De 
footprint blijft dus identiek. 
De volledige gevel en het bestaande dak worden extra geïsoleerd om 
de warmteverliezen te beperken. 
Bijkomend zorgt de textielgevel aan de voorzijde voor een tussengevel 
die de opwarming van de verdiepingen tempert en overbelichting 
verhindert.

4. WATER

De bestaande installaties voor recuperatie van het regenwater blijven 
behouden en worden geïntegreerd in de nieuwe installatie.
Er wordt geen gebruik gemaakt van dakdichtingsmaterialen die stoffen 
afgeven.
De lagere platte daken worden omgevormd naar groendaken.

5. GRONDSTOFFEN EN AFVAL

Tijdens de sloop van de bestaande inrichting is al het afval 
in gescheiden fracties verwijderd. Tijdens de verbouw – en 
inrichtingswerken wordt het afval gescheiden gesorteerd en afgevoerd.

6. ENERGIE 

Het gebouw wordt voorzien van 10 cm XPS isolatie op de bestaande 
buitengevel zodat alle koudebruggen worden weggewerkt. Voor 
het buitenschrijnwerk komt er een textielgaas dat dienst doet als 
permanente zonnewering waardoor oververhitting vermeden wordt.
De ruimte die ontstaat tussen de gevel en het textielgaas zorgt voor 
een gematigde temperatuur gedurende het hele jaar.
De warmteproductie gebeurt middels een WKK.

7. GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID

Al het bestaande aanwezige asbest is verwijderd. De nieuw geplaatste 
materialen zijn zoveel mogelijk solventvrij of dragen actief bij aan een 
gezonde omgeving 
(bv airmaster van Desso)

8. SAMENLEVING EN ECONOMIE

Het voormalige hospitaal is voor de meeste Ronsenaars een 
kenmerkende Land Mark. Dat dit gebouw beladen met zoveel 
herinneringen nu gemoderniseerd wordt doet hen dan ook echt 
deugd. Het is een duidelijk teken dat er voor verloedering geen plaats 
is. Hoewel de algemene aannemer zijn basis in Gent heeft wordt er 
zowel voor leveringen als bepaalde specifieke onderaannemingen 
systematisch beroep gedaan op ondernemers uit de streek.

OPMERKING

Opgave van E of K peil was niet van toepassing op dit project ten tijde 
van de vergunningsaanvraag.
Door gebruik van doorgedreven isolatie en een textielgevel is een K 
peil van 29 bereikt.
De gemiddelde U waarde van de nieuwe beglazing en het nieuwe 
buitenschrijnwerk, alsook de waardes voor de ventilatie, voldoen aan 
de toen geldende normen.

1ste huid
thermische afdichting (isolatie)

spouw
natuurlijke ventilatie

2de huid
wind- en regenscherm

1ste huid
thermische afdichting (isolatie)

spouw warmtebuffer door 
beperkte zonnewinst

2de huid
helderheidswering

1ste huid
thermische afdichting (isolatie)

spouw
natuurlijke ventilatie door thermiek

2de huid
zonnewering + helderheidswering

Het ontwerpteam streeft ernaar om een moderne en hedendaagse architectuur te verenigen met een duurzaam totaalconcept. 
Dit duurzaam totaalconcept wordt gerealiseerd door middel van geïntegreerd ontwerpproces gebaseerd op 2 belangrijke pijlers: het energiezuinig 
bouwen (Trias Energetica) en het bio-ecologisch bouwen met de nadruk op een duurzaam water- en materiaalgebruik. Wij maken hiervoor gebruik 
van een ‘duurzaamheidsmeter’ gebaseerd op 8 onderdelen: inplanting; mobiliteit; natuurlijk milieu; water; grondstoffen en afval; energie; gezondheid, 
leefbaarheid en toegankelijkheid; samenleving en economie. Deze elementen worden in elke studiefase getoetst en bijgestuurd.

Duurzaamheidsmeter TIO³


