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Onder de naam De Ververij wordt in Ronse van start 
gegaan met de herontwikkeling van de voormalige 

“Teintureries Belges”. Op het verlaten fabrieksterrein 
ontwikkelt de provinciestad een cultureel totaalproject 

rond woord, dans, muziek en beeldende kunst. 

Ronse
Een culturele kans voor

De weverij en ververij “Teintureries Belges” was al sinds 1911 een mo-
tor van sociaal en economisch verkeer in Ronse. Vandaag vormen de 
fabrieksterreinen een vier hectare grote, gapende leegte in het hart-
je van de stad, op een boogscheut van de Grote Markt en met zicht 
op het prachtige heuvellandschap.  Maar de verlaten fabrieksterrei-
nen bieden Ronse ook een unieke kans om zijn over de stad versnip-
perde culturele infrastructuur op één plek te concentreren. In de 

toekomst worden on-
der meer de kunstaca-
demie, het cultuurcen-
trum en een tentoon-
stellingsruimte op de-
ze locatie samenge-
bracht. In een tweede 
fase wil Ronse ook een 
schouwburg bouwen. 
De inhoudelijke invul-
ling zal afhangen van 
de marktinteresse en is 
in het oostelijke deel-

gebied voorlopig alleen maar schetsmatig uit-
gewerkt. Op dit ogenblik gaat de meeste aan-
dacht naar het herstel van het ruimtelijk en 
sociaal weefsel. 

Met de bundeling van culturele activitei-
ten op de site van de voormalige “Teintureries 
Belges” legt Ronse de basis voor duurzame 
stadsontwikkeling. Het vervuilde fabriek-
sterrein werd in 2002 door de stad gekocht 
om te voorkomen dat er opnieuw industriële 

activiteiten zouden plaatsvinden. Er waren plannen om op het ter-
rein een breekinstallatie te vestigen. Zo’n scenario had voor Ronse 
een stap terug in de tijd betekend. Nieuwe bedrijvigheid is op deze 
centrumlocatie niet wenselijk - zeker als het gaat om oude, milieu-
belastende industrie. Ronse zocht dan ook naar een andere bestem-
ming voor de verlaten fabrieksterreinen en heeft met cultuur een 
passend alternatief gevonden. Cultuurproductie overstijgt de hoge 
fabrieksmuren en neemt het stedelijke leven van de stad in zich op.

De geleidelijke verhuizing van de textielindustrie naar lagelonen-
landen had tot gevolg dat steeds minder Ronsenaars van deze be-

drijvigheid afhankelijk zijn. Het bestuur wil deze transitie aangrijpen 
om het leefklimaat in de stad te verbeteren en nieuwe prioriteiten te 
bepalen. In dat kader heeft men het in de stad - toepasselijk - over 
de mogelijkheid om de bewoners van Ronse en omgeving in een 
cultuurbad onder te dompelen. De Ververij moet zo het leven in 
Ronse meer kleur en dynamiek geven. De culturele bedrijvigheid in 
De Ververij moet ook bijdragen tot de leefkwaliteit en het project 
moet een betere mobiliteit in de stad mogelijk maken.

staD aLs ontwikkeLaar
Het industriële relict van de oude fabriek is vandaag een troefkaart en 
past in het kader van de door het stadsbestuur geformuleerde ambi-
ties. Als kleinere provinciestad koestert Ronse de ambitie om tot een 
aangename woonstad en regionale attractiepool uit te groeien. Alle 
middelen worden daarbij aangewend – en dus ook het slapend kapi-
taal van de “Teintureries Belges” en het in de stad aanwezige maar 
tot nog toe onderbenutte cultureel kapitaal. Met het stadsproject De 
Ververij heeft Ronse een nieuwe hefboom in handen. Het project 
heeft een bovenlokale uitstraling, bestrijkt verschillende beleids-
doelstellingen (cultuur, onderwijs, wonen, natuur …) en stimuleert 
afgeleide economische bedrijvigheid (toerisme, middenstand ...). 
Om dat te kunnen waarmaken, profileert de stad zich vandaag als 
een ambitieuze projectontwikkelaar. 

Dat getuigt van durf. Provinciesteden lijden immers vaak onder 
een gebrek aan ambitie, visie en kennis. Meestal moet de oorzaak 
niet in onwil, maar veeleer in  een schrijnend tekort aan middelen 
worden gezocht. Een strategisch stadsproject als De Ververij gene-
reert echter - zowel op financieel als sociaal vlak - een aanzienlijke 
meerwaarde. Elke investering zorgt voor terugverdieneffecten op 
lokaal en bovenlokaal niveau. Zo biedt De Ververij een culturele 
infrastructuur die in de regio uniek is in zijn omvang en synergie. 
Bovendien kan de stad Ronse als publieke actor het best garanderen 
dat de meerwaarde van een dergelijk stadsproject op gepaste wijze 
aan alle bewoners ten goede komt. 

Ronse heeft niet gewacht tot een private partner interesse toonde 
voor het project van De Ververij. Een private partij wordt doorgaans 
als een noodzakelijk instrument beschouwd binnen ruimtelijke ont-
wikkeling. Het heet dan dat private ontwikkelaars de expertise en 
ervaring bezitten die publieke instanties ontberen. Tegengestelde 
belangen maken de paringsdans van de publiekprivate samenwer-
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De architecten stel-
den ook zelf voor de 
duurzaamheids-
meter te gebruiken 
en stimuleerden de 
opdrachtgever zo 
om een aantal idee-
en te heroverwegen 
en  gemiste kansen 
 alsnog te benutten.
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king echter complex - zonder dat succes gegarandeerd is. De hui-
dige ontwikkelingsactiviteiten in Ronse tonen overigens aan dat de 
binnen het stedelijke apparaat aanwezige kennis en capaciteit beter 
niet wordt onderschat. 

puBLieke partijen
In het geval van Ronse bleek vooral de directe toegang tot hogere 
beleidsniveaus doorslaggevend voor het succes. De betrokkenheid 
van die publieke partners was cruciaal met het oog op de bestem-
mingswijzigingen en het afgeven van vergunningen. Ook voor 
subsidies ten behoeve van sanering en projectontwikkeling kon bij 
publieke partners worden aangeklopt. Uiteraard was het bij deze 
samenwerking ook noodzakelijk om de belangen op de verschil-
lende beleids- en operationele niveaus op elkaar af te stemmen. De 
gedeelde publieke opdracht bood echter een goede basis voor het 
formuleren van heldere afspraken op het vlak van doelstellingen, 
inbreng en prestaties. 

Een eerste betrokken partij was de provincie Oost-Vlaanderen. 
Die is bevoegd voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied en 
de bestemming van het terrein als cultuurzone (2008). Ook Ruimte 
en Erfgoed (voorheen Agentschap RO Vlaanderen) was bij deze 
bestemmingswijziging – en bij het driepartijenoverleg - betrok-
ken. Een derde partij was de Openbare Afvalstoffenmaatschap-
pij (OVAM). Die legt, in het kader van het brownfieldconvenant, 
bijzondere voorwaarden op met betrekking tot naleving van het 
bodemdecreet, communicatie en management. OVAM kende een 
aanzienlijke subsidie toe voor specifieke opdrachten in de concept-
fase (bodemonderzoek, Open Oproep…) en de planfase (grond-
verzetstudie, ontwerpmatig management, studies inzake duurzame 
energie en asbestverwijdering…) Het Agentschap voor Natuur en 
Bos tenslotte nomineerde  De Ververij als voorbeeldproject voor 
de geïntegreerde benadering van cultuur en natuur. Zo werd een 
subsidie toegekend om de beoogde koppeling tussen stad en natuur 
extra in de verf te zetten. 

keuze ontwerpers
Een andere uitdaging voor Ronse was het aantrekken van een 
geschikt ontwerpbureau. Het ambitieuze project voor de heront-
wikkeling van de “Teintureries Belges” staat of valt immers met 
de manier waarop architecten de stedelijke ambities vormgeven. 

Daarbij kon Ronse rekenen op de Vlaamse Bouwmeester en het 
instrument van de Open Oproep. De Open Oproep biedt de 
publieke opdrachtgevers in het bijzonder begeleiding bij de project-
definitie en de architectenkeuze. Op die manier ondersteunt de 
Vlaamse Bouwmeester steden als Ronse bij het opzetten van grote 
projecten. 

In de projectdefinitie 
expliciteerde Ronse de ver-
wachtingen die het kader 
van de ontwerpopdracht en 
het eisenprogramma vor-
men. Het gaat dan specifiek 
over de betekenis van De 
Ververij voor de stedelijke 
identiteit, het historisch 
patrimonium, de ambities 
van het stadsbestuur en het 
culturele aanbod voor de 
gebruikers. Daarnaast is er 
nog de symboolwaarde van 
De Ververij voor de stads-
marketing, de publieke toe-
gankelijkheid en de duur-
zaamheid. Als de beoogde betekenis en kwaliteit 
in een vroeg stadium helder worden omschreven, 
verloopt de samenwerking tussen opdrachtgever 
en ontwerper doorgaans vlotter. Voor Ronse leidde 
de opstelling van een projectdefinitie - ondanks de 
geringe ervaring met het instrument - tot een ver-
sterking van zijn nieuwe rol als ontwikkelaar.  De 
projectdefinitie stelde de vertegenwoordigers van 
de stad in staat om in latere fasen in het ontwik-
kelingsproces de juiste vragen te stellen. 

De Open Oproep formaliseerde ook de selectie en voordracht van 
een geschikte ontwerper voor De Ververij. Uit 34 kandidaturen selec-
teerde de Vlaamse Bouwmeester in samenspraak met het stadsbestuur 
vijf architectenteams, die hun ontwerp mochten presenteren. Het ging 
om Stramien cvba, EVR-architecten, Lambert-Vancoppenolle bvba, 
Soresma NV en Bunkerhotel. Ronse kreeg zo vijf unieke en onderling 
zeer verscheiden ontwerpen voorgeschoteld. Het voorstel van Stra-

Vandaag vormen de fabrieksterreinen een vier hectare grote, gapende leegte 
in het hartje van Ronse - met zicht op het prachtige heuvellandschap.

Ronse hoopt fase 1 
van de ontwikkeling in 

2013 rond te hebben. 
Het gaat om de 

sanering, de bouw van 
de academie en het 

cultureel centrum, en 
om de buitenaanleg 

– samen goed voor 
een investering van 
negen miljoen euro.

> Ronse wil uitgroeien tot een 
culturele en groene attractiepool <

Het ontwerp behoudt waar mogelijk de 
structuur van de fabrieksgebouwen en 
de kenmerkende sheddaken worden ook 
in de nieuwe onderdelen overgenomen.
[  f o t o :  R e p o R t e R s ,  f R e D  G u e R D i N  ]
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onzekerheid over het succes van het culturele stads-
project. Ronse mag dan wel een culturele cluster 
voorstellen, de interesse in de culturele markt moet 
nog worden opgewekt. In dat licht mocht het ont-
werp voor De Ververij niet al te gedetailleerd zijn 

zodat nog flexibel op onverwachte vragen kan worden ingespeeld. 
De expertise van EVR op het gebied van ecologisch bouwen 

sluit naadloos aan bij het voornemen van het bestuur om in De 
Ververij de koppeling tussen stad en natuur te maken. Zo wordt de 
buitenaanleg uitgewerkt als een laagdynamisch netwerk, waarin 
het water als natuurlijke drager functioneert. De tuin speelt een 
rol in het kader van een aantal specifieke beheersmaatregelen, zo-
als het beperken van wateroverlast en het winnen van energie op 
het projectterrein zelf (onder meer door middel van een rad in de 
Molenbeek). EVR architecten stelde ook zelf voor de duurzaam-
heidsmeter te gebruiken en stimuleerde de opdrachtgever zo om 
een aantal ideeën te heroverwegen en gemiste kansen alsnog te 
benutten.

De aandacht voor het industriële verleden, de totaalvisie op 
cultuur en de uiterst concrete voorstellen op het gebied van duur-
zaamheid illustreren de procesbereidheid en –bekwaamheid van de 
opdrachtnemer. De Open Oproep brengt deze beslissende factoren 
in het aandachtsveld van de opdrachtgever.  Procesbereidheid is im-
mers een centrale sleutel voor het welslagen van de samenwerking 

tussen opdrachtgever en architect, in een traject dat vele jaren in be-
slag neemt. De procesbereidheid van de architect bepaalt dus mee de 
slaagkansen van de ontwikkeling van De Ververij en van de ambitie 
van Ronse om door te groeien tot een regionale attractiepool. Wat 
kwaliteits- en procesbewaking betreft, steunt Ronse volledig op de 
samenwerking met EVR architecten.

epiLoog 
Ronse hoopt fase 1 van de ontwikkeling in 2013 rond te hebben. 
Het gaat om de sanering, de bouw van de academie en het cultureel 
centrum, en om de buitenaanleg – samen goed voor een investe-
ring van negen miljoen euro. Momenteel worden de laatste afbraak-
werken verricht en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dat bete-
kent dat het totale productieproces een tiental jaren in beslag heeft 
genomen. Het geduld van Ronse werd soms op de proef gesteld 
– onder meer met boetes voor leegstand, opgelegd door hetzelfde 
ministerie dat de bestemmingswijziging almaar uitstelde…  Maar de 
ondersteuning door diezelfde publieke partners heeft de stad ook de 
kans geboden om als ambitieuze projectontwikkelaar op te treden, 
zonder dat het algemene stadsbelang direct tegen private belangen 
hoefde te worden afgewogen. Daardoor kon Ronse als stadsont-
wikkelaar de nodige ervaring opdoen zodat de stad in de toekomst 
dit soort uitdagingen met de nodige voortvarendheid en kennis zal 
kunnen aangaan.

Het ambitieuze 
project voor de 
herontwikkeling 
van de “teintureries 
Belges” staat 
of valt met de 
manier waarop 
architecten de 
stedelijke ambities 
vormgeven.
[  f o t o :  R e p o R t e R s ,  f R e D  G u e R D i N  ]

mien bood spectaculaire huisvesting voor het cultuurproject, dat met 
een woonprogramma werd uitgebreid. Bunkerhotel stelde voor om de 
nieuwbouw tot een smalle strook van het terrein te beperken en van de 
bestaande fabriekshallen een overdekt plein te maken. 
Het ontwerp is binnen de Open Oproep echter geen resultaatsverbin-
tenis. Met een afgerond ontwerp zou in het kader van de herontwik-
keling van de terreinen van de “Teintureries Belges” bovendien worden 
vooruitgelopen op studies op het gebied van planeconomie en bodem-
sanering. In die zin is ook de betekenis van de kostenraming in de 
Open Oproep relatief. De vijf gepresenteerde ontwerpen vormden 

veeleer de basis om de procesbereidheid en –bekwaamheid van de 
ontwerper te toetsen en de wederzijdse verwachtingen onderling af 
te stemmen. In deze beoordeling speelde Ronse zelf een doorslagge-
vende rol  - wie weet beter dan de opdrachtgever zelf welke expert 
deze subjectieve factoren het beste kan inschatten? 

procesBereiDheiD
Hoewel de Open Oproep de betrokkenheid van architecten stimu-
leert, is de procedure toch vooral naar de opdrachtgever zelf gericht. 
In zijn eerste stappen als ruimtelijk ontwikkelaar heeft Ronse 

vertrouwen geput uit de Open Oproep. In normale omstandigheden 
zou het bestuur nooit hebben overwogen aan vijf gerenommeerde en 
talentvolle architectenbureaus een offerte te vragen en zou de archi-
tectenkeuze als vanouds door staat van dienst of prijs zijn bepaald. 
In die zin is de Open Oproep een instrument dat projectontwikke-
ling op een professioneel niveau kan tillen.  

EVR architecten werd via de procedure van de Open Oproep als 
meest geschikte kandidaat voorgedragen – voor de buitenaaleg doen 
ze een beroep op landschapsarchitect Denis Dujardin. Het stadsbe-
stuur was vooral gecharmeerd van het respect dat EVR betoont voor 

het industriële verleden. Op het eerste gezicht verandert EVR weinig 
aan het voormalig industrieterrein. Zo behoudt het ontwerp waar 
mogelijk de structuur van de fabrieksgebouwen en worden de ken-
merkende sheddaken ook in de nieuwe onderdelen overgenomen. 
De zorg voor het bouwkundig erfgoed sluit aan bij de wens van de 
stad om - binnen de nieuwe culturele bestemming - de herinnering 
aan de oude textielindustrie levendig te houden. 

Het ontwerp van EVR kreeg ook goede cijfers omdat het om een 
totaalverhaal gaat en in het programma zoveel mogelijk opties open 
worden gehouden. Deze aanpak sloot goed aan bij de nog bestaande 

> Elke investering zorgt voor een aanzienlijke meerwaarde <

[  f o t o :  R e p o R t e R s ,  f R e D  G u e R D i N  ]
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