
Lofts Rodebroek Ronse

VOORBIJ OE EIGEN OREMPEL

Ronse,industriestacl,heeftnaeeuwennogaLtildietsvaneen
pioniersnederzettlng De stad groeide expLosief aan het begin

van de 20e eeuw, met tentakels tot diep rn de groene heuveLs

en gLooiingen van de VLaamse Arclennen Fabrieken liqgen op

pL.f.f^"" *-uur 1" boerderrlen verwacht Maar de textielcrisis

sLoeg hier hard toe Her en der Liggen bakstenen bIokken met

n.ruLur. fabrreksdaken er werkLoos bij

lntussen Lijkt het dieptepunt voorbij 0p een steenwoTp van

Henegouwen getdt hier nu het gezegde: 'reculer.polir mieux

sauter'. De jarenlange achteruitgang en economische stiLstand

bLilken een iroef: een heus patrimonlum gevrilwa.ard van af

bráak of vervangbouw Zo beLeeft vandaag de oude industrréle

inírastructuur een tweede jeugcl Meer zelfs' dankzij de ver-

beeldrng van jonge architecten transÍormeerde een van die

fabriekscompLexen tot een modetwljk ' een vaLabeI aIlernaticf

voor de verkavelingen die cloor de opteLsom van de veLe kleine'

inclividueLe droomhuisjes aLs een schimmeL het Iandschap

sLurpend oPVreten

Wat dit project vooraI voorbeeLdig maakt' is de wilze waarop

de zes woningen, een atelier en twee kantoorruimtes werden

geschikt blnnen de contouTen van de fabrieksmuren Hoe door

lelectief afbreken één centraLe tTavee werd uitgelicht De giet

ijzeren koIommen en staIen spanten die het ritme en de struc-

,uw uun cle fabriek karakteriseercien' werclen niet vergoold'

ln elke woning zie je hoe de archlteclen op verschiLLende

manieren optossingen bedachten om onderdoor of Iangs die

Proiect
VerLouwen van een textie[fabriek tot een projecl

voor groepswonen [ó woningen' 1 ateIier'

2 kantoorruimtes en gemeenschappelijke

buiienruimtesl

Arch itect
VoLt Architecten cvba i s m Bert Michels

0pdrachtqever
Johan en lsabet Van Driessche-5orge[oos

Wim en Mimi Van 0ngeva[-Van Driessche

0ntwerp
200ó-2008

ReaLisatie
2008-2009

lngenieur
Stabitec, Brugge
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koLommen en dakspanten woonruimtes te organ se'-

Geen woning is dezelícle. De ene houdt de vri.1e f abr : -

intact, de andere creëert verrassende parkoersen :--
wor,ng plooir z;ch zetÍs -ono ecn par 'o' een ninrpa: ' :

mens, plant en dier.

TeLkens is er een conslante: de generositeit.aan --

voora[, de uitzonclerlljke overgangen tussen prtve e' :

AL[e woningen geven uit op een centrale koer' Die b - -

in f eite een vrijgemaakte travee van de oude f abriei'

zijn royaLe af metingen veel weg van een straat ln h-' -

het comptex bleclt ze een coLlectieve plek om te sp'- -

caTavan te staLLen, aan een fiets te prutsen '

Zonder schrik voor cle Íorse schaal van de fabri" ' '
tuur karaktertseren de atom aanwezige rode dakoa- - -

straat. Door de qevels op de begane grond af te i r^ =-

ruwe pLanken behoudt deze buitenruimte het monL^ - -

karakier van het Íabriekspancl, terwijl de houten l;- -'
waarrn onzichtbaar Ituin-]deuren en gêragepoortÊi :

openLucht, de gezeLtigheicl biedt van een huiskame'

Vergelijk de kwalitelt van deze rulmte met de veri '
kanle kiLometers in verkavelingswijken Dan is het c-:'
waaTom zo weinig wordt gelnvesteerd in semicolle:

Het resuLtaat s compact, energiebewust en heefl o=

genheid van een boercleril Rodebroek toont dal n/c':

iectuur niet stoppen bij de eigen drempel Levensir-- -

evengoed in goecl ontrvorpen pubtleke en semipubl -

Koen Van SYnghet

De Standaard' 1 oktober 201 1

AannemeÍs cascoÍase

Afbraak, rioiering Íunderinq: K ::-:
Zingem
Meisetwerk. buitenaanleg: Rimb:r: : :

bvba, Ronse

Trmmerwerk. oevelbphledrno: -

Geraardsbergen
Dakwerken: Goemtnne nv' Zlnq "
Scnriinwerk aluminium: Alu-S1' -

Geraardsbergen
Daklichten: Aluvera, 0udenaa- j-
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