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 - herbestemming van Campus Delghust tot een centrum voor ondernemerschap, 
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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 semipubliek 
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. 
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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 en innovaties.


