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DE DROOM.
Via het historisch stadhuis op de Grote Markt gaan we binnen in
het nieuwe ‘stadsinterieur’. De stadskamer wordt bepaald door het
bijzondere historisch patrimonium en geeft uit op de trouwzaal. De
pleinruimte werkt als een rode loper. Een plek voor de eerste trouwfoto’s. Op andere momenten is het er rustig. Een oase van rust temidden van het stadscentrum. Naast het Huis van het Kind is er ook
een proeverij met streekproducten, met een terras waar Aalstenaars
en toeristen even uitblazen. Op verdieping is er een Huis van de
Pupillen, dat het project van de stadskamers toelicht. De stad heeft
hier grootse plannen...
Bij Carnaval zijn de feesten vlakbij. De stadskamer vormt een plek
om uit te blazen aan de openluchtbar.

2

Stadskamer doordeweekse dag

Stadskamer tijdens carnaval

DE DROOM².

Het voormalig klooster Zwarte Zusterstraat en Hotel van Langenhove herbergt een hotel en een nieuwe feestzaal. De vroegere parking is een weelderige groene tuin geworden, en vormt een ideaal
kader voor recepties, trouwfeesten of congressen.
Als de tuin niet is afgehuurd, zien we er alle leeftijden samen genieten van het groene kader.
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Binnenhof rustige lentedag

Binnenhof privé huwelijksfeest

DE DROOM³.
Eindelijk heeft de stad Aalst een Carnavalmuseum. De Ajuinenstad
is sinds mensenheugnis bekend voor haar Carnaval, nu kan die rijke
geschiedenis ook de rest van het jaar ‘beleefd’ worden.
Aan het Museumplein zijn ook werkplekken, woningen en een
jeugdhotel: levendigheid is er verzekerd. Op zonnige momenten
zorgen de fonteintjes voor een spelelement voor de kleinsten en een
gezellig achtergrondgeluid bij het terras. Het blijft de vaste stek waar
nogal wat stadsactiviteiten worden georganiseerd, zoals de openluchtcinema of het stand-up comedian festival.
De nieuwe toren maakt de site zichtbaar vanaf het station.

Behaaglijke leegte ‘s ochtends
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Openlucht cinema

Pupillenplein: rustplek tijdens carnaval

Stedelijk museumplein

EEN GROTE ERFGOEDWAARDE: raamwerk voor de ontwikkeling

De project-site is sinds eeuwen een ongewijzigd homogeen
trapeziumvormig bouwblok. Uit historisch kaartmateriaal blijkt
duidelijk dat het grote binnengebied ingevuld was met tuinen en
boomgaarden. Het was grotendeels afgeboord met langgerekte
huizen die elk beschikten over een eigen tuin. Achter de tuinen
liepen bezande karresporen om de ingesloten boomgaarden te
ontsluiten. Een zeer beperkt aantal paden liep door tot op de
omringende straten waardoor het gebied vrij gesloten bleef.
Ook de frontzijde van het plein gericht op de Markt bestond
aanvankelijk uit afzonderlijke huizen die de thuisbasis zouden
vormen voor het Bestuur van het Land van Aalst. Enkel dit deel
van het binnengebied werd al in een vroeg stadium verhard
als een omheinde koer voor stallingen en dienstgebouwen. De
zwaarste ingreep op deze zachte interne verkaveling werd dan ook
georganiseerd vanuit het stadhuis: men isoleerde de tuin achter het
tuinpaviljoen reeds in de 18de eeuw als een lusttuin. Aan het begin
van de 19de eeuw werd het achterste deel van dit perceel verkocht en
werd voor het eerst in het midden van het binnengebied gebouwd:
in de onteigende tuinen van de Kapucijnenorde werd toen een
civiele gevangenis gebouwd met omheinde koeren in de richting
van de Graanmarkt. Dit gebouw werd kort daarna omringd door
de nieuwe U-vormige vleugel van de militaire gevangenis waarmee
eensklaps een kwart van het bouwblok markant werd afgescheiden
door gesloten hoge muren. Vooral in de 20° eeuw werden de
smalle huizen herverkaveld en in de diepte uitgebouwd waardoor
de binnenranden van het blok verschoven naar binnen toe en het
groen werd teruggedrongen.
De

grote

erfgoedwaarde

maakt

ons

bewust

van

onze

verantwoordelijkheid: hier doe je niet om het even wat! De aandacht
zal moeten uitgaan naar het versterken van al de resterende
fragmenten van dit verdwenen landschap :
•

behoud van overgebleven tuinen die als oases verwijzen naar
het groengebied van weleer

•

maximaal respect van de beslotenheid van het bouwblok

•

de sinds eeuwen verharde binnenkoer van het stadhuis

•

de footprint van de smalle huizen aan de randen

•

de nog resterende voetpaden doorheen het gebied

•

respect voor de diverse herverkavelingen waarvan de
perceelgrenzen op het binnengebied nog steeds prominent
afleesbaar zijn gebleven.
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EEN GROTE ERFGOEDWAARDE: raamwerk voor de ontwikkeling
Voor dit project moet bij de herbestemming rekening gehouden

interpretatie die de beleidsmakers hebben gevolgd m.b.t. deze “net-

erfgoedwaarden van het complex. Dit moet verder gaan dan de

worden met de erfgoedwaarden die aan de gebouwen en het plein

niet-als monument-geklasseerde gebouwen” is de algemene indruk

behandeling van de lijst der karakteristieken in de beschrijving van

werden toegekend.

ontstaan dat het enkel gaat om ”het imago” en dat men dus enkel

de inventaris of het beschermingsbesluit. Het mag niet enkel gaan

Er bestaat uiteraard geen éénduidige “check-list“ die weergeeft in

de buitenschil moet behouden. Uiteraard kan / mag dergelijk

over stijlkarakteristieken of bouwhistorische curiosa : men moet zich

welke mate men rekening moet houden met al de bouwhistorische

“façadisme” eigenlijk niet de bedoeling zijn van dit specifieke

vooral afvragen wat de reden is waarom een lokale gemeenschap

parameters. In tegenstelling tot de beschermingsbesluiten van

statuut en zeer zelden is het een verdedigbare ingreep of leidt ze tot

aan dit patrimonium waarde hecht of zou moeten hechten. Men

gebouwen als monument, is de opname in de inventaris meestal niet

duurzame en architecturaal kwalitatieve oplossingen.

moet bv. ook “het publiek draagvlak” van deze gebouwen in vraag

duidelijk onderbouwd. Men houdt hierbij dikwijls minder rekening

Het is dus raadzaam om af te stappen van het idee dat het enkel om

durven stellen: worden deze gebouwen inderdaad ervaren als

met de architecturale waarde en de wijze waarop het gebouw sinds

het exterieur gaat: een gebouw moet als één ondeelbaar organisme

bouwstenen van een collectief bewustzijn van de stad .

zijn oprichting evolueerde of devolueerde. Dit maakt dat in veel

beschouwd worden. Zelfs indien het compleet onaangepast zou

De studie van de herbestemming moet hoedanook beginnen

gevallen vandaag niet altijd duidelijk is waarom sommige, meestal

blijken te zijn aan hedendaagse normen moet men deze samenhang

met de doorlichting van hun architecturale, bouwhistorische

relatief recente gebouwen (eind 19° / begin 20° eeuw) als waardevol

blijven respecteren. Dit principe moet uiteraard ook in de

en architecturale kwaliteiten en het weergeven van een eerste

bouwkundig patrimonium worden beschouwd. Indien men bv.

omgekeerde zin worden toegepast: als er ingrepen aan het exterieur

appreciatie van hun waarde.

kan aantonen dat het gebouw om bouwfysische of economische

noodzakelijk zijn om het gebouwen te reanimeren, zou dit ook

redenen niet kan behouden blijven in zijn huidige staat of een

bespreekbaar moeten zijn want anders worden de gevels en daken

De site heeft dus ontegensprekelijk een rijke geschiedenis, die

degelijke herbestemming in de weg staat, kan men in sommige

eerder een verstikkend harnas dan een buitenschil.

afleesbaar is zowel op niveau van de gebouwen als het bouwblok.

gevallen van de erfgoed-administraties toestemming krijgen voor

De aanpak van dergelijke reconversie of herbestemmingsopdrachten

De waardevolle bestaande historische gebouwen vormen voor ons

grondige aanpassing van de gebouwen. Door de eerder schizofrene

moet dus beginnen met een grondig onderzoek van de werkelijke

het raamwerk voor de ontwikkeling.
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Cultuurhistorische en esthetische waarde

laag

P O S I T I E B I N N E N A A L S T.
EXTERIEUR VS. INTERIEUR
De stad Aalst wordt gekenmerkt door een typische concentrische
radiaalstructuur met de Grote Markt als convergentiepunt.
Langs de Wallenring zien we een aaneenschakeling van stedelijke
ruimtes: het Esplanadeplein, het Vredeplein, het Keizersplein, de
Houtmarkt, het Werfplein,... Ook de Graanmarkt maakt deel van
deze hoofdstructuur van het stadscentrum.
De Pupillensite vormt parallel hiermee een unieke historische
en stedenbouwkundige schakel tussen de Grote Markt en de
Wallenring. De site vormt een complementair stedelijk systeem
dat zich op een lager schaalniveau bevindt, gegroeid vanuit de
binnenzijde van het bouwblok.
Vanuit die lezing gaan we er dan ook van uit dat de Pupillensite en
de Graanmarkt niet tot één geheel versmolten hoeven te worden.
Ongeacht de linken die gemaakt worden tussen de beide blijft de
leesbaarheid van de twee stedelijke systemen op zich een interessant
uitgangspunt. De Graanmarkt maakt deel uit van het ‘exterieur’
systeem, de Pupillensite van het ‘interieur’ systeem.

BOUWBLOKKEN EN BINNENPLAATSEN
De radialen van de stadstructuur van Aalst omlijnen grote
bouwblokken. De Peperstraat, Graanmarkt en Zwarte Zusterstraat
vormen het exterieur frame van het voor de rest weinig
doorwaadbare kwadrant tussen de Kattenstraat en de Molenstraat.
Waar de Kattenstraat en Molenstraat eenvoudigweg worden
afgebouwd met diepe panden, genieten zowel de Pupillensite als de
site van Huis de Bolle een andere logica.
De Pupillensite vormt een aaneenschakeling van historische
gebouwcomplexen

rond

centrale

binnenplaatsen.

Deze

gebouwgehelen scheuren aan de ene kant tegen de achterkanten van
de bebouwing langsheen de Kattenstraat en vormen aan de andere
kant beeldbepalende gevels naar Grote Markt en Graanmarkt en
bouwen de contouren van het bouwblok af.
De site van het Huis de Bollen ligt net zoals de aangrenzende
Carglass-site

geprangd

tussen

de

achterkanten

van

de

handelspanden van de Molenstraat enerzijds en de grote korrels
van het appartementsgebouw en het Koninklijk Atheneum Aalst
anderzijds. De site beschikt slechts over een beperkte ruimtelijke en
visuele relatie met de omgevende straten. Deze site kent ook geen
interne logica zoals de Pupillensite maar vormt eerder een dichte
koek van loodsen en achterbouw.
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INSTEEK 1: UITBOUW TWEELEDIG ‘STADSINTERIEUR’
ENFILADE VAN PLEINEN
Vanuit de bovenstaande lezing bouwen we binnen het projectgebied
een tweeledig nieuw ‘stadsinterieur’ uit.
Aan de kant van de Pupillensite bepalen de bestaande gebouwen
een opeenvolging van omzoomde stedelijke ruimtes. Deze
enfilade van ‘kamers’ vormt de kapstok voor de ontwikkeling van
de Pupillensite. De harde afboording van deze kamers wordt nog
versterkt zodat de geborgenheid van deze ruimtes, die we als een
grote kwaliteit aanzien, blijft behouden. Tegelijk wordt het ‘plezier
van het ontdekken’ gecultiveerd. De doorwaadbaarheid van het
geheel wordt vergroot door enkele nieuwe doorsteken. Zo ontstaat
een continue route doorheen de gebouwcomplexen waarbij de
bestaande toegangspoorten zorgen voor de relatie met het exterieur
en bestaande en nieuwe doorgangen zorgen voor de overgang tussen
de verschillende kamers van de enfilade. De stedelijke kamers zijn
in principe steeds publiek toegankelijk; voor bepaalde gelegenheden
kunnen ze echter evengoed afgesloten worden.
We voorzien een eigen identiteit per kamer met een eigen
functionaliteit en verblijfskarakter, in relatie tot de omgevende
(publieke) programma’s.
De beeldbepalende gevelwerking naar het exterieur blijft behouden.

BINNENROUTE
Aan de kant van Huis de Bolle voorzien we in relatie tot het
woonprogramma een doorwaadbaar open bouwblok, als tweede
component van het nieuwe ‘stadsinterieur’. Met deze strategie
beogen we tegelijker een densifiëring van het stadsweefsel én de
creatie van ademruimte binnen het bestaande woonweefsel. We
voorzien losstaande gebouwen binnen een doorwaadbaar geheel
tussen de Graanmarkt en het Werfplein, via de Carglass-site.
De padenstructuur en hogere accenten doorbreken de beslotenheid
van het bouwblok en zorgen voor ruimtelijke en visuele relaties
tussen het ‘interieur’ en het ‘exterieur’ van het bouwblok.
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INSTEEK 2: ERFGOED VS. NIEUWBOUW
Het uitgangspunt bij het ontwerp is het wegsnijden van alle later
toegevoegde aanbouwen en de geïnventariseerde gebouwen af
te slanken tot hun meest essentiële ruggengraat, nl. de meest
oorspronkelijke structuur. Hierbij wordt uitgegaan van de bestaande
kwaliteiten, terwijl doordachte toevoegingen het geheel verder
versterken.
Van de gebouwen langs de zijde van de Graanmarkt worden
enkel de meest representatieve exemplaren behouden, zijnde het
poortgebouw dat deel uit maakt van de achterliggende U-vleugel
en de flankerende huizen nr. 2 en nr. 4 (deels). De herenwoning nr.
1 is de enige in de rij die volledig in de plaats is gekomen van de
oude smalhuizen en wordt als herenwoning in zijn huidige vorm
niet als voldoende represenatief beschouwd voor deze site. Er wordt
voorrang gegeven aan de gebouwen waar de oudste voetafdruk
van het smalhuis nog intact in het gebouw aanwezig is. In huis
nr. 2 wordt dit in de kelder zelfs concreet aan de hand van een
waardevolle gewelfde kelder. Dergelijke waardevolle relicten zullen
uiteraard bewaard blijven en tonen juist aan dat deze ogenschijnlijk
minder waardevolle gebouwen zeer oude wortels hebben en
om die reden alleen de nodige aandacht mogen opeisen bij een
herbestemming. De meeste van de oorspronkelijke achtergevels
zijn op dit moment binnenmuren waartegen de latere uitbreidingen
werden aangebouwd. Het is de bedoeling om deze basisvolumes en
die initiële achtergevel vrij te maken en als aanzet te presenteren
voor de gevel van een nieuw volume dat daar op aansluit en een
nieuwe duidelijke gevel kan vormen naar het plein toe.
Ook de hoge en smalle gevangenisvleugels van de Pupillensite
worden teruggebracht tot hun haast onwezenlijke slankheid. De
aanwezige aanbouwen aan de achterzijde worden beter vervangen
door een nieuwbouw die ook langs die zijde de uitgestrekte
langvormige eenvoud van de vleugel zichtbaar laat.
De aanbouwen achter het Zwartzusters-gebouw die als verbinding
dienden tussen het Gemeentehuis en de andere gebouwen wordt
integraal afgebroken omdat deze geen enkele waarde heeft.
De aanbouwsels achter de poortgevel van het Hotel van Langenhove
worden deels afgebroken: het aangebouwde volume met zadeldak is
een karakteristiek restant van de verdwenen dienstvleugel en moet
om die reden als relict ingepast worden in het programma.
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INSTEEK 3: PROGRAMMATIE VS. HAALBAARHEID
Gezien het unieke karakter van de projectsite op vlak van locatie,
historiek en erfgoed, is de ontwerpvraag een buitenkans om Aalst
verder uit te bouwen als een aantrekkelijke vernieuwende en jonge
stad.

Oppervlaktes (m2)
Culturele Commerciële Wonen
functies
functies
Stadhuis
Zwartzusterklooster
Hotel Van Langenhoven
Pupillen
Huis De Bolle
Totaal
Betalingsbereidheid
ontwikkelaar (€)

*Huis De Bolle
(Aan te kopen perceel

2664
617
6278

411
1439
1058
3368

9559

6276

5242
2679
7921

6 985 157

1287
is

2

1024 m )
Totaal
Betalingsbereidheid
ontwikkelaar (€)

SCENARIO VAN DE VISIE

9559

6276

9208

Oppervlaktes (m2)
7 200 000
Culturele Commerciële Wonen
functies
functies

Stadhuis
2664
411
Oppervlaktes (m2)
Zwartzusterklooster
617
1439
Culturele Commerciële Wonen
Hotel Van Langenhoven
1058
functies
functies
Pupillen
6278
3368
5242
Huis De Bolle
2679
Stadhuis
2664
411
Totaal
9559
6276
7921
Zwartzusterklooster
1151
905
Betalingsbereidheid
Hotel Van Langenhoven
1058
6 985 157
ontwikkelaar (€)
Pupillen
6278
1535
7075
Huis De Bolle
4040
Totaal
8942
4155
12020
*Huis De Bolle
1287
Betalingsbereidheid
(Aan te kopen perceel is
ontwikkelaar
(€)
9 293 080
2
1024 m )
Totaal
9559
6276
9208
Betalingsbereidheid
ontwikkelaar (€)
7 200 000

SCENARIO VAN HET VERMARKTEN

Stadhuis
Zwartzusterklooster
Hotel Van Langenhoven
Pupillen
Huis De Bolle
Totaal
Betalingsbereidheid
ontwikkelaar (€)

Marktonderzoek in Aalst wijst uit dat het wel net de woonfunctie
is die financieel veruit het aantrekkelijkst is om te voorzien op de
site, waarbij de marge per vierkante meter bruto vloeroppervlakte
zowel bij nieuwbouw als renovatie een veelvoud is van deze voor
andere functies. Functies als retail en kantoren geven wel nog enig
rendement, maar dit is veel beperkter. Functies zoals museum,
ateliers/dansstudio/… hebben een opbrengstpotentieel dat lager
is dan de bouwkost, en kunnen dus niet als rendabel beschouwd
worden.
Aan de andere kant dient in dit geval de totale maatschappelijke
kosten en baten van het project overwogen te worden. Een
evenwichtig project met gemengd programma op een dermate
centraal gelegen locatie in Aalst kan de hele site en zijn omgeving
doen heropleven. Het zijn net vooral de minder rendabele functies
die een site zijn uniciteit geven, zorgen voor sociale interacties op
en rond de site, bijdragen tot de maatschappelijke waarde voor
Stad Aalst. Met een al te eenzijdig programma gebaseerd op wonen
en/of kantoren, of een programma gericht op puur commerciële
maximalisatie, zou deze opportuniteit verloren gaan.
De uitdaging voor het ontwerpteam bestaat er bijgevolg in om een
zorgvuldig evenwicht te vinden tussen het bekomen van een zo
publiek mogelijk karakter voor de site en het ontwikkelen van een
strategie om de site financieel rendabel te maken.

Het ontwerpvoorstel wenst een meerwaarde te creëren op 3
schaalniveau’s, op regionale schaal (toeristen en bezoekers), op
schaal van de stad (inwoners Aalst en omstreken) en op schaal
van de nabije omgeving (buurtbewoners). De ambitie bestaat eruit
om met oog voor duurzaamheid en kwaliteit de nodige ruimte te
creëren voor elk van deze 3 doelgroepen.
Vooreerst moet Aalst door zoveel mogelijk mensen kunnen ontdekt
worden, men moet kunnen proeven van wat leeft in het hart van
de Aalstenaars. We willen daarom inzetten op horeca, toeristische,
museale en infoverstrekkende functies.
Daarnaast heeft de projectsite, zo centraal gelegen en met zo’n
rijke geschiedenis, de potentie om te transformeren tot een
hoogwaardige stedelijke ruimte voor de inwoners van Aalst en
omstreken. De noodzaak voor stedelijke voorzieningen dringt zich
op: een feestzaal, commerciële functies, sport- en opleidingslokalen,
horeca, tentoonstellingsruimtes, ...
Verder inspelend op de transformatie die Aalst volop doormaakt
2
als woonstad , willen we met het project tevens inzetten op het
Oppervlaktes (m )
aantrekken van jonge gezinnen en middengroepen uit de omstreken.
Culturele Commerciële Wonen
Het is de perfecte locatie om te wonen in het stadscentrum én in
functies
functies
de nabijheid van een verscheidenheid aan kwalitatieve openbare
2664
411
ruimte. We zoeken ruimte voor een verscheidenheid aan woningen
1151
905 en buurtondersteunende functies.
6278

1058
1535

8942

4155
9 293 080

7075
4040
12020

De ontwerpkeuzes zijn telkens gemaakt in functie van deze
uitgangspunten. Enkel op die manier ontstaat een duidelijk
onderbouwd en gefundeerd project dat zowel de ontwikkelaar, als
de stadsbewoners en omwonenden ten goede komt.
Na een lezing van de pupillensite worden de drie stedelijke ‘kamers’
maximaal ingezet voor publieke functies. Aanvullend wordt
onderzocht waar binnen het bouwblok strategisch verdicht kan
worden voor wonen. De oostvleugel van de pupillensite, grenzend
aan de Graanmarkt, biedt potenties om te verdichten. Het ligt op
de rand van het bouwblok en heeft dankzij de open ruimte van de
Graanmarkt de nodige zuurstof om de hoogte op te zoeken.
Daarnaast wordt voor ‘Huis De Bolle’ onderzocht hoe deze maximaal
kan verdichten voor woonprogramma binnen de randvoorwaarden
van de site en de bestaande stedenbouwkundige voorschriften (3 m
minimale afstand en 45° regel tov grenzen van de site).
Het ontwerpvoorstel maakt onze visies en ambities kenbaar op
de potenties van de site maar werd voorlopig opgemaakt zonder
overleg met de Opdrachtgever en andere belanghebbenden. We zien
het aldus als ‘het scenario van de ambitie’. De residuele grondwaarde
bedraagt daarbij 6.985.154 euro.
We geloven hierbij in een gedurfd investeringsbeleid voor Aalst dat
in de toekomst snel zijn vruchten zal afwerpen. Door te investeren
in een toonaangevend project, wordt de stedelijke identiteit sterk
uitgebouwd en wordt algauw terugverdiend op andere plekken in
de stad.
Echter heeft dit ontwerpvoorstel niet de intentie om definitief te
wezen. Het ambieert om in overleg met Opdrachtgever, overheden,
omwonenden, technici en andere belanghebbenden te optimaliseren
naar een voor Aalst haalbaar financieel rendement. De mogelijkheid
bestaat om binnen de opgestelde visie, met lichte wijzigingen
op het plan, te komen tot meer dan de vooropgestelde 7.400.000
euro. Gezamenlijk wensen we te bekijken waar de publieke focus
behouden kan blijven als investering in een maatschappelijke
meerwaarde en waar het voorstel eventueel verder vermarkt dient
te worden. Het opgestelde visievoorstel kan het aan om wijzigingen
op te nemen, te groeien in de tijd en in te spelen op alle toekomstige
parameters.
We geloven in de rijkheid van deze aanpak, de inherente
procesbereidheid, maar ook het gedecideerde karakter die een
stevige regie in fase brengt met het scheppen van vruchtbare grond.
Een samenwerkingsmodel waarbinnen een eindeloze variatie wordt
bekomen op hetzelfde thema: kwalitatieve stedelijke ruimte die de
gebruikers omarmt.
Een variant op het ontwerp werd onderzocht en kan gezien worden
als ‘het scenario van het vermarkten’. De residuele grondwaarde
bij dit scenario bedraagt 9.293.080 euro. We kijken er naar uit om
samen de details van het voorstel verder te ontginnen.
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P L A N S C H E M A’S

ENFILADE VAN BINNENKAMERS
•

Afwisseling van harde en zachte ruimten

•

Ruimten met eigen identeit (karakter, verharding, ingroening,
gevelwerking, programmatie…)

•

Beeldbepalende poorten zorgen voor toegankelijkheid vanuit
exterieur

•

Gecontroleerd publiek karakter, desgewenst afsluitbaar

DOORWAARBAARHEID GEHEEL & AFSLUITBAARHEID

enfilade

doorwaadbaarheid

afsluitbaarheid

•

Continue route

•

Alzijdige toegankelijkheid

•

Poorten en (onder)doorgangen

•

Geborgenheid vs. openheid

ACCENTEN
•

Kondigen geheel aan, oriënterende werking

•

Complementeren historische gebouwen

•

Beklemtonen visuele en ruimtelijke relatie tussen interieur en
exterieur

ERFGOED VS. NIEUWGOED
•

Versterken identiteit historische gebouwcomplexen

•

Vertrekken vanuit intrinsieke kwaliteit van bestaande
gebouwen - erfgoed als ruggengraat

•
accenten

erfgoed vs. nieuwgoed

Nieuwbouw complementeert en accentueert

behoud waardevolle bomen

BEHOUD WAARDEVOL BOMEN
•

Inrichting binnenkamers versterkt impact beschermde en
waardevolle grote bomen

•

Binnenhof: opgehangen aan de twee beschermde solitairen

•

Museumplein: bestaande bomen kaderen centrale zone en
versterken verblijfskarakter

ONTSLUITING
•

Toegangen private parkings langsheen lus Graanmarkt Zwarte Zusterstraat – Molenstraat

•
ontsluiting

Meerdere publieke parkings op wandelafstand
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PLANOVERZICHT
B

A

BEELD B

12
C

A

OVERZICHTSPLAN PROJECT

SNEDE A: ONTDEKKINGSROUTE PROJECT OP AS GROTE MARKT - BIBLIOTHEEK

N

1/1000

1/500

BEELD C
VOLUMETRIE PROJECT

DE STADSKAMER

1.

Het stadhuis vormt een belangrijk beeldbepalend gebouw op
de Grote Markt. De pleinruimte vloeit via de poorten van het
stadhuis over in de achterliggende binnenkoer. Deze ruimte
wordt gekenmerkt door een hoog ceremonieel karakter waar
de sfeer van het stadhuis ten volle voelbaar is. Daar waar de
binnenkoer louter een doorgangsruimte is, voorzien we een
opwaardering tot een verblijfsplek. Door de introductie van een
stadswinkel in de westvleugel van het stadhuis wordt een levendig
programmaonderdeel toegevoegd aan het bestaande ‘Huis van het
Kind’. De stadswinkel wordt een plek waar je Aalst leert kennen.

1.

1.

De lange en smalle westvleugel is vandaag de oudste, nog authentieke
kern van het gebouwencomplex. Dat heeft alles te maken met de
status van dienstvleugel die door de eeuwen heen op verschillende
manieren werd gebruikt.

10.

6.

5.

9.
2.

4.
7.

8.

2.

3

De recente invullingen met te smalle burelen zal worden verwijderd
zodat de oorspronkelijke gallerij-achtige ruimte vrij komt en
makkelijker kan ingevuld worden.
In ons programmatisch voorstel wordt een boekenwinkel
gecombineerd met een streekproeverij. Samen vormen ze een
verrijking van een toeristisch traject.
Op de eerste verdieping van het complex, op zichzelf al een zeer
symbolische plaats voor de stad en de site, wordt een infopunt
over de historiek van de site voorzien. Vanuit dit infopunt kunnen
stadsbezoeken georganiseerd worden die eindigen met het proeven
van een Aalsterse specialiteiten op het zuidelijk georiënteerd terras.

2.
1.

GELIJKVLOERS

Uit archiefdocumenten blijkt dat in deze vleugel aanvankelijk
archieven werden bewaard. Dit zou er op kunnen wijzen dat de zetel
van bestuur van het Land van Aalst zich definitief te Aalst vestigde.
Verder was er ook nog een kantoor, dat mogelijk de griffie was, een
keuken, een kamer voor de hoogbaljuw (voorzitter van het Leenhof,
die waakte over het naleven van de wetten en het bestraffen van
misdadigers), een vautkamer en een bottelarij in ondergebracht.

Het binnenplein sluit nauw aan op de levendige Grote Markt, zodat
op warme avonden (of op Carnaval) de plek geschikt wordt voor
kleine evenementen, zoals een klassiek concert. De aanwezigheid
van een bar in de stadswinkel vormt hierbij een meerwaarde.
De pleinruimte van de stadskamer wordt gestructureerd door een
lange bank, waarop het patrimonium kan bewonderd worden.
Tegelijkertijd wordt de bezoeker op die manier subtiel uitgenodigd
om de achterliggende stadhuistuin te ontdekken. In het verder
ontwerp kan bekeken worden hoe deze doorsteek energetisch
duurzaam kan uitgewerkt worden.

EERSTE VERDIEPING

LEGENDE
1. Ceremoniele en protocolaire functies
2. Huis van het Kind
3. Keuken/reserve
4. Bar streekproducten
5. Sanitair
6. Stadswinkel
7. Afzonderlijke toegang flexibel vergaderen
8. Huis van het project
9. Flexibele vergaderzone
10. Serverruimte

N
1/500

Introductie programma en levendigheid

Routing

sfeerbeeld stadhuiskamer
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HET BINNENHOF
  

  

Uittreksel
Uittreksel
Uittreksel
uit Sanderuskaart
uit Sanderuskaart
uit Sanderuskaart

Uittreksel uit Sanderuskaart

  

  

  

voormalige
voormalige
voormalige
tuin tuin
vantuin
van
hetvan
het
klooster
het
klooster
klooster

Voormalige tuin van het
klooster

ERFGOED
Ook het voormalige Zwartzusterklooster is een verbouwde
compilatie van twee smalhuizen waarvan de oorspronkelijke
achtergevel nog zichtbaar is in de middengang. In een latere fase
werd het huis “De Kegel” bij aangekocht. Ook de latere uitbreiding
langs de tuinzijde werd uitgebouwd als een tuinpaviljoen , enigszins
geïnspireerd op het Landhuis van het Stadhuis. Het is de bedoeling
om de ruimtelijke opbouw te respecteren en de dragende structuren
op een respectvolle te hergebruiken.

  

oude
oude
achtergevel
oude
achtergevel
achtergevel
van van
hetvan
het
smalhuis
het
smalhuis
smalhuis

  

Oude achtergevel van het smalhuis

Evaluatie waardevol erfgoed

Introductie feestzaal - relatie landschap

Doorsteken binnenhof
Mogelijkheid tot privatiseren binnenhof

Alzijdige gebouwen
Aantrekking omgeving via programma

GROEN BINNENHOF
Het binnenhof wordt als tuin hersteld en vormt hiermee een
uitgesproken groene ruimte op de transversale as tussen de Grote
Markt en het station. Het binnenhof functioneert als tegenhanger
van de meer stedelijke Stadskamer en Museumplein, hoewel ook
hier activiteit en levendigheid mogelijk wordt.
Via doorzichten op strategische plaatsen wordt de passant
uitgenodigd om deze groene kamer te ontdekken. Het intiemere
groene karakter wordt uniek voor het centrum van Aalst. De
toegangen zijn subtiel maar uitnodigend: op de centrale as liggen
de deuren naar de Stadskamer en wordt een ruime doorsteek
naar het Museumplein gecreëerd. Loodrecht erop worden de
grenzen van het bouwblok bereikt via de oude koetspoort aan de
Zwartzustersstraat (waar de aanbouwen worden gesloopt) en een
steeg naar de Kattestraat.

N
Sfeerbeeld vanuit zaal op binnenhof, erfgoed en kazerne

VOORMALIG KLOOSTER ZWARTE ZUSTERS
Een groot aandeel van het erfgoed rond het Binnenhof is van
grote waarde. Dit willen we dan ook laten domineren. Zorgvuldig
wordt het minder waardevolle gedeelte van het voormalig klooster
Zwarte Zusters weggesneden om zo ruimte te maken voor een
grote polyvalente zaal. Hierbij wordt hedendaagse architectuur
toegevoegd die toelaat het erfgoed te laten ademen en het zelfs
terug in de verf zet. Het is geen dominante maar een evenwichtige
architecturale toevoeging tussen het voormalig klooster en de
achtergevel van het stadhuis: een volume van één enkele bouwlaag.
Momenteel ontbreekt in het centrum van Aalst een flexibele
ruimte voor 250 personen in een vergelijkbare groene setting.
Tegelijk vormt de feestzaal een perfecte aanvulling op de bestaande
protocollaire functies binnen het stadhuis. Het is de ideale ruimte
voor het organiseren van een trouw- of lentefeest. Vanuit de zaal
zelf worden via een glazen wand het prachtige erfgoed en de tuin
gekadreerd.
Bijhorende functies zoals een ontvangstzaal, vestiaire, catering,
kleinere salonruimtes, back offices en omkleedruimtes worden
georganiseerd op het maaiveld en de 1e en 2e verdieping van het
gedeelte van het klooster, gelegen aan de straat.
Om een permanente levendigheid van het Binnenhof te
garanderen en ontmoetingen tussen inwoners te initiëren, worden
op het maaiveld en op de zolderverdieping twee kleinschalige
buurtondersteunende functies ondergebracht: een koffiehuis en een
sportschool (bv. yoga, schermen, pilates,...).

14

HET BINNENHOF
HET HOTEL VAN LANGENHOVE
Het Hotel Van Langenhove dateert van 1730 en bevat nog bijzonder

28 standaardkamers, een linnenkamer en een opslagruimte. Het

veel authentieke rococo-onderdelen. Ook deze woning werd

historische zijgebouw met zadeldak, dat voorzag in de link tussen

opgetrokken op oudere funderingen van een smalhuis en met een

het dienstengebouw en het hôtel de maître, wordt ingericht als

quasi gelijkaardig smal volume uitgebreid in de richting van de tuin.

wachtzone bij de circulatiekern (noodtrap en lift). De gecementeerde

In de 19de eeuw werd haaks daarop een ruimere dienstvleugel,

achterzijde van het volume wordt opgewaardeerd door een glazen

tevens orangerie, geplaatst waarvan vandaag enkel een fragment

wand met zicht op het groen en de Ginkgo biloba.

onder een lessenaarsdak overblijft.

15.

15.
12.

13.
10.

15.

16.

15.
11.

De woning werd in 1962 grondig gerestaureerd. Positief daarbij is

Zowel het Hotel van Langenhove als het voormalig Klooster Zwarte

dat de nog waardevolle interieurdetails (zoals de trap, het stucwerk

zusters worden alzijdige gebouwen die zich evenwaardig richten

en een deel van het binnenschrijnwerk) toen in stand werden

naar de Zwartezustersstraat als het Binnenhof.

gehouden. Anderzijds werd de rest van het interieur en in het

Door het besloten karakter van de tuin is het mogelijk om, indien er

bijzonder de achtergevel op een vrij harde wijze geherinterpreteerd.

intiemere activiteiten plaatsvinden zoals een trouwfeest, de poorten

Bij een herbestemming zal men de sterk verbouwde onderdelen

sporadisch te sluiten om de ruimte een meer privaat karakter te

makkelijker kunnen aanpassen en dus zijn er wel degelijk nieuwe

geven. Hotelgangers of leden van de yogaschool blijven toegang

ingrepen nodig op maat van een nieuwe programma, zolang men

behouden via de Zwarzusterstraat en mogen steeds gebruik maken

de karakteristieke plantypologie van een “hôtel de maître” maar

van de binnentuin.

respecteert.
Het “zijpaviljoen” wordt verwijderd en de poortgevel wordt terug

Vanuit het Binnenhof wordt de aanwezigheid van een stedelijk

afgeslankt naar een tuinmuur i.p.v. de voorgevel van een aanbouw.

museumplein reeds aangekondigd. Een ruime doorsteek in de
zuidvleugel toont reeds de achterliggende activiteiten. Ook de

8.

17.

9.

Het Hotel van Langenhove is leesbaar als een statisch en karaktervol

nieuwbouw aan de westvleugel van de kazerne toont zijn functie

gebouw. Het wordt ingericht als hotel met ontvangstruimte, een vrij

aan voorbijgangers naar de Kattestraat en wekt interesse op om op

toegankelijk restaurant, een bar, vergaderruimtes, een back office en

verkenning te gaan.

10 suites. De zuidvleugel van de Pupillensite voorziet aanvullend
5.

3.



2.

4.

15 Het binnenhof Hotel Van Langenhove

Het Hotel Van Langenhove dateert van 1730 en bevat nog bijzonder veel
authentiek rococo-onderdelen. Ook deze woning werd opgetrokken op oudere
funderingen van een smalhuis en met een quasi gelijkaardig smal volume
uitgebreid in de richting van de tuin.In de 19de eeuw werd haaks daarop een
ruimere dienstvleugel , tevens orangerie, geplaatst waarvan vandaag enkel een
fragment onder een lessenaarsdak overblijft.

7.
1.

6.

De woning werd in 1962 er grondig gerestaureerd . Positief daarbij is dat de nog
waardevolle interieurdetails ( trap, stucwerk, deel van het binnenschrijnwerlk) toen
in stand werden gehouden. Anderzijds zijn werd de rest van het interieur en vooral
de achtergevel op een vrij harde wijze geherinterpreteerd. Bij een herbestemming
zal men de sterk verbouwde onderdelen makkelijker kunnen aanpassen en dus
zijn er wel degelijk nieuwe ingrepen nodig op maat van een nieuwe programma,
zolang men de karakteristieke plantypologie van een “hôtel de maître” maar
respecteert.

EERSTE VERDIEPING

GELIJKVLOERS

Het “zijpaviljoen” wordt verwijderd en de poortgevel wordt terug afgeslankt naar
een tuinmuur i.p.v. de voorgevel van een aanbouw.

N
1/500

LEGENDE
FEESTZAAL
1. zaal 250 personen
2. Ontvangstruimte
3. Bar/ lounge
4. Vestiaire
5. Sanitair
6. Catering
7. Flex offices

BUURTGERELATEERD
8. Koffiehuis + toegang yoga
9. Onthaal yoga (zalen op +2)

HOTEL
10. Ontvangstruimte
11. Restaurant
12. Backoffice
13. bar/longe
14. Keuken
15. Circulatie
16. Suites
17. verbinding hotel - flex offices



Chronologische inkleuring



Koetsdoorgang wordt hersteld als tuinmuur
en wordt een primaire toegang tot het
binnenhof



afgebroken dienstvleugel tot voorbij de Gibgk Biloba



Het binnenhof met feestzaal
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PUPILLENSITE: HET STEDELIJK MUSEUMPLEIN
16.16.
Pupillensite
Pupillensite

Enkel
Enkeldedemeest
meestwaardevolle
waardevollewoningen
woningenlangs
langsdedeGraanmarkt
Graanmarktblijven
blijvenbehouden
behouden
omdat
omdatzezegetuigen
getuigenvan
vandedeoorspronkelijke
oorspronkelijkeschaal
schaalvan
vandedepleinbegrenzing
pleinbegrenzingenen
omdat
omdatzezedragers
dragerszijn
zijnvan
vanhet
hetkarakteristiek
karakteristiekstedelijk
stedelijkDNA
DNAvan
vandeze
dezeplek
plek. De
. De
interieurs
interieurs
énén
dede
gevels
gevelswerden
werden
hard
hard
gerestaureerd
gerestaureerd
door
door
dede
Regie
Regie
der
der
Gebouwen
Gebouwen
enen
om
om
diedie
reden
reden
alleen
alleen
zou
zou
men
men
geneigd
geneigd
kunnen
kunnen
zijn
zijn
om
om
deze
deze
geïnventariseerde
geïnventariseerde
gebouwen
gebouwen
in in
vraag
vraag
tete
stellen.
stellen.
Nochtans
Nochtans
is is
het
het
dede
moeite
moeite
om
om
dede
gevels
gevels
van
van
huis
huis
nrnr
2en
2en
3 en
3 en
achterliggende
achterliggende
dwarsstructuur
dwarsstructuur
van
van
het
het
smalhuis
smalhuis
tete
bewaren.
bewaren.
DeDe
Pupillengebouwen
Pupillengebouwen
worden
worden
ondanks
ondanks
dede
haast
haast
bizarre
bizarre
langgerekte
langgerekte
vorm
vorm
enen
hun
hun
militair-strenge
militair-strengegevels
gevelsbehouden
behoudenalsalshoofddragers
hoofddragersvan
vanhet
hetplein.
plein.AlAldederecente
recente
toevoegingen
toevoegingenenendedein indedehoogte
hoogteuitgebouwde
uitgebouwdetrapkernen
trapkernenenenachterbouwen
achterbouwen
worden
wordenweggebroken
weggebrokenzodat
zodatdedekopse
kopsezijkanten
zijkantenvan
vandede“U”
“U”prominenter
prominenter
herkenbaar
herkenbaarworden
wordennaar
naardedeGraanmarkt
Graanmarkttoe.
toe.DeDeeenvoudige
eenvoudigestructurele
structureleopbouw
opbouw
maakt
maaktdat
datdeze
dezegebouwen
gebouwenopopeen
eenheldere
heldereenenreversibele
reversibelewijze
wijzekunnen
kunnen
worden.
langsherbestemd
deherbestemd
Graanmarkt worden.
blijven
behouden

16. Pupillensite

Enkel de meest waardevolle woningen
omdat ze getuigen van de oorspronkelijke schaal van de pleinbegrenzing en
omdat ze dragers zijn van het karakteristiek stedelijk DNA van deze plek . De
interieurs én de gevels werden hard gerestaureerd door de Regie der Gebouwen
en om die reden alleen zou men geneigd kunnen zijn om deze geïnventariseerde
gebouwen in vraag te stellen. Nochtans is het de moeite om de gevels van huis nr
2en 3 en achterliggende dwarsstructuur van het smalhuis te bewaren.

 
Waardevolle

  woningen
 
  de Graanmarkt
 
 
aan
16. Pupillensite





















De Pupillengebouwen
worden
ondankskazerne
de haast bizarre langgerekte vorm en hun
A. Vrijmaken
U-vorm
militair-strenge gevels behouden als hoofddragers
van het plein. Al de recente
 
toevoegingenhuis
en
de
Oorlogsschade
Oorlogsschade
huis
nrnr
4in 4de
 hoogte uitgebouwde trapkernen en achterbouwen
worden weggebroken zodat de kopse zijkanten van de “U” prominenter
herkenbaar worden naar de Graanmarkt toe. De eenvoudige structurele opbouw
maakt dat deze gebouwen op een heldere en reversibele wijze kunnen
herbestemd worden.
Enkel de meest waardevolle woningen langs de Graanmarkt blijven behouden

 





B. Smalle zijvleugels -> kopse gevels tonen

omdat ze getuigen van de oorspronkelijke schaal van de pleinbegrenzing en
omdat ze dragers zijn van het karakteristiek stedelijk DNA van deze plek . De
interieurs én de gevels werden hard gerestaureerd door de Regie der Gebouwen
en om die reden alleen zou men geneigd kunnen zijn om deze geïnventariseerde
gebouwen in vraag te stellen. Nochtans is het de moeite om de gevels van huis nr
2en 3 en achterliggende dwarsstructuur van het smalhuis te bewaren.

 De Pupillengebouwen worden ondanks de haast bizarre langgerekte vorm en hun

militair-strenge gevels behouden als hoofddragers van het plein. Al de recente
toevoegingen en de in de hoogte uitgebouwde trapkernen en achterbouwen
worden weggebroken zodat de kopse zijkanten van de “U” prominenter
herkenbaar worden naar de Graanmarkt toe. De eenvoudige structurele opbouw
maakt dat deze gebouwen op een heldere en reversibele wijze kunnen
herbestemd worden.











Oorlogsschade huis nr 4
oorlogsschade woning


nr 4





C Analyse smalhuizen







Verbouwingsplan
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Verbouwingsplan van de kazerne waarbij alle smalhuizen werden samengevoegd en er een gang
werd doorgetrokken

Verbouwingsplan van de kazerne waarbij alle smalhuizen werden samengevoegd en er een gang werd doorgetrokken

ERFGOED
Enkel de meest waardevolle woningen langs de Graanmarkt blijven behouden omdat ze
Verbouwingsplan van de kazerne waarbij alle smalhuizen werden samengevoegd en er een gang werd doorgetrokken
getuigen van de oorspronkelijke schaal van de pleinbegrenzing en omdat ze dragers zijn
van het karakteristiek stedelijk DNA van deze plek. De interieurs én de gevels werden
hard gerestaureerd door de Regie der Gebouwen en om die reden alleen zou men geneigd
kunnen zijn om deze geïnventariseerde gebouwen in vraag te stellen. Nochtans is het de
moeite om de gevels van huis nr. 2 en 3 en de achterliggende dwarsstructuur van het
smalhuis te bewaren.
De Pupillengebouwen worden ondanks de haast bizarre langgerekte vorm en hun militairstrenge gevels behouden als hoofddragers van het plein. Al de recente toevoegingen en de
in de hoogte uitgebouwde trapkernen en achterbouwen worden weggebroken zodat de
kopse zijkanten van de “U” prominenter herkenbaar worden naar de Graanmarkt toe. De
eenvoudige structurele opbouw maakt dat deze gebouwen op een heldere en reversibele
wijze kunnen herbestemd worden.



N

D. palimptest: nieuw omarmt oud



E. Doorsteken
Palimpsest opgespannen tussen U-vorm
kazerne

F. Inpassing programma
- museum: op het plein
- atelierruimtes / opleidsingslokalen / artists in residence:
transparantie tussen plein en peperstraat
- hotelvleugel: gang publiek (plein) <-> kamers privaat (tuin)

DE KAZERNE
De oorspronkelijke U-vorm van de kazerne zien we als een krachtige figuur
op zich. Door de gefragmenteerde aanbouwen aan de westvleugel van de
kazerne, zijde Kattestraat, wordt deze ruimte momenteel aangevoeld als
een weinig betekenende zone, een achterkant. Het terug vrijmaken van de
U-vorm geeft mogelijkheden om hier anders mee om te gaan. (schema A)
Door het slopen van de minder waardevolle woning 5 wordt de figuur van de
kazerne in zijn geheel waarneembaar.
De noord- en oostvleugels van de kazerne zijn met hun interne breedte van
6,2 meter zo smal dat ze bijzonder worden. Geen enkele nieuwbouw zou
deze afmetingen nog aannemen. Net daarom wensen we de vleugels niet uit
te dikken aan de hand van aangekleefde nieuwbouw. In de plaats zoeken we
gepaste functies om deze vleugels in hun eigenheid te kunnen behouden. Het
kazernevolume wordt begrensd door het expliciet tonen van de krachtige
kopse gevels aan de oostzijde, aan de zijde van de Graanmarkt. (schema B)
De woningen van de graanmarkt zijn door de jaren heen fel aangepast wat
heeft geresulteerd in een zeer chaotische achtergevellijn aan het plein. We
zetten in op het herstel naar de smalhuizen, die we als enige vaste waarde in
de ganse evolutie van deze woningen kunnen blijven herkennen. (schema C)
Om het historisch karakter van een introvert plein te behouden, wordt
gezocht naar een respectvolle omgang met dit erfgoed die tegelijkertijd
voldoende massa behoudt aan de zijde van de Graanmarkt: het plein is
geen plein zonder 4 sterke gevels. In functie van een vernieuwd functioneel
gebruik, wordt een nieuw volume achter het oude erfgoed geplaatst
dat de smalhuizen omarmt, zonder er tegenaan te bouwen en zonder
diens bouwhoogte te overstijgen. Ter hoogte van woning 1 toont het
nieuwbouwvolume zich aan de Graanmarkt. Ter hoogte van woning 4 wordt
de bestaande gevel behouden. Het nieuwbouwvolume wordt gepositioneerd
zodat een leegte ontstaat tussen bestaande en nieuwe gevel. Deze leegte heeft
de maat van de vroegere smalhuizen waardoor de kopse gevel van woning
3 zichtbaar wordt.
Het voorstel aanvaardt in grote mate de gevolgen van de geschiedenis – het
is een momentopname die blijft. Het nieuwe wordt in grote mate bepaald
door het bestaande. Het bestaande wordt behouden en getransformeerd. Het
blijft herkenbaar, maar is er niet meer. Door de schakeling ontstaat er een
interessante patioruimte tussen het erfgoed enerzijds en de nieuwe ingreep
anderzijds. De hoofdtoegang via het historische poortgebouw ‘ontspant’
even in deze ruimte en vervolgt in een doorgang naar het plein. Het volume
als geheel zit opgespannen tussen de U-vorm van de kazerne. (schema D)
Hierdoor worden er links en rechts, aanvullend op de centrale poorttoegang,
nog twee bijkomende volwaardige toegangen gecreëerd. Het overwegend
stedelijke karakter van deze kamer vergroot het belang van voldoende linken
en doorzichten met de straat en de Graanmarkt. (schema E)

sfeerbeeld museumplein
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PUPILLENSITE: HET STEDELIJK MUSEUMPLEIN
DE KAZERNE - HET MUSEUM
Het meer stedelijke karakter van het plein vraagt om dit niet
te privatiseren voor woningbouw maar om het in te zetten als
maximaal publiek, niet alleen voor stadsbewoners, ook voor
toeristen, bezoekers, scholieren,… Aalst heeft nood aan een ruimte
waar Carnaval het hele jaar door beleefd kan worden. De collectie
foto’s, filmpjes, oude geschriften, praalwagens, vaandels,… is
niet alleen groot, maar ook waardevol. Onmiskenbaar is er nood
aan een Carnavalsmuseum voor Aalst. Het toevoegen van een
museumfunctie maakt bovendien dat het plein steeds voldoende
opgeladen is. Om die reden wordt het museum bewust niet
georganiseerd in het nieuwe volume aan de Graanmarkt maar zet
het zijn gevels echt op het plein.
De westvleugel van het museum voorziet in de hoofdtoegang.
Het volume wordt ontdubbeld door een efficiënt en lichtrijk
nieuwbouwvolume aan de westzijde hiervan, waardoor tevens de
huidige restruimte getransformeerd wordt tot een Museumtuin. De
transparantie van dit volume kondigt het museum ook aan vanaf de
Peperstraat of de doorsteek vanuit het Binnenhof naar de Kattestraat.
Het parcours door het museum begint met een introductie op de
tribune om te vervolgen in een tocht langs stukken praalwagens,
kostuums en filmpjes. De tribune met podium kan tevens ingezet
worden voor lezingen, de uitreiking van de Prins Carnaval, het
Driekoningenfeest, …
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DE KAZERNE – FLEXIBELE CREATIVITEIT
De smalle noordvleugel bevindt zich als een transparante
tussenruimte op een unieke locatie tussen het Museumplein en de
toekomstige bibliotheek. Ter hoogte van de bestaande kapeltoegang
wordt op maaiveldniveau een volwaardige doorsteek naar de
achterliggende Peperstraat gerealiseerd. Binnen deze doorsteek
bevindt zich ook een eigen aparte toegang tot deze vleugel.
Hierdoor kunnen in deze vleugel onafhankelijk ruimtes gecreëerd
worden met creativiteit als overkoepelend thema: ateliers,
tentoonstellingsruimtes voor hedendaagse kunst, ruimtes voor
artists in residence, opleiding voor professioneel stadstheater,
lokalen waar de biennale rond ‘Het Aalsters Salon’ kan georganiseerd
worden, repetitielokalen, cursussen,…
In de oksel van noord- en westvleugel laat een ruime trap en lift
toe dat de twee vleugels, indien gewenst, met elkaar zouden kunnen
interageren. Zo zou een traject door het Carnavalsmuseum kunnen
aangevuld worden met een kijkje in de ateliers waar hoofden en
handen worden gevormd, posters of medailles worden gemaakt,…
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15.
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15.
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DE KAZERNE - HET HOTEL
De hotelvleugel, dewelke voorzien wordt met de standaarkamers
voor het Hotel van Langenhove, wordt ontworpen met een gang
op de levendigheid van het stedelijke plein en ruime kamers op het
intieme karakter van het groene Binnenhof.

LEGENDE
A
14.

PLAN GELIJKVLOERS

CARNAVALSMUSEUM
1.inkomhal / balie
2. tribune + podium
3. Lockers
4. Sanitair
5. Hal carnavalswagens
6. museumtuin
7. bookshop
8. verbindingsas noord/westvleugel

KUNSTVLEUGEL
9. Doorsteek plein - peperstraat
10. inkombalie
11. artist in residence
12. circulatie
HOTEL
13. Standaardkamer
14. Verbinding hoofdgedeelte hotel

PALIMPSEST
15. Commercieel / horeca / vergaderruitmes
16. Museumcafé
17. Ingang woonblok
18. Inrit parking
19. Publieke trap parking
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A

B
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sfeerbeeld inkomhal museum - zicht op tribune, hal met praalwagens en museumtuin

A

VERDIEPING +1
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( verdieping +2 gelijkaardig)
A

Westgevel - inkom museum
B

B

LEGENDE
CARNAVALSMUSEUM
1. tentoonstellingsruimte
2. tijdelijke tentoonstellingsruimte
3. interactief gedeelte
4. ateliers / opleidingslokalen
PALIMPSEST
5. wonen
6. commercieel

A

N
VERDIEPING +3 - +11/ dakenplan

1/1000

Snede B - museum - plein - palimpsest

Snede A - museumvleugel

P U P I L L E N S I T E :H UH IEST DS ET EBDOEL LL IEJ K M U S E U M P L E I N
HET PALIMPSEST
Het maaiveld van het geheel aan de Graanmarkt wordt met publieke functies
opgeladen: flex-offices (ruimte voor innovatieve ontwikkelingen, start ups),
horeca (eet- en drinkgelegenheid) en commerciële functies.
Binnen deze stedelijke ambiance worden vanaf de verdieping kwalitatieve
woontypologieën ontwikkeld. Om te beantwoorden aan de economische
realiteit, wordt op deze strategische locatie gezocht naar verdichting en
geloven we erin dat een hoger accent mogelijk is. De open ruimte van de
Graanmarkt legt de keuze vast om het perceel ter hoogte van woning 4 in
te zetten voor een hoogteaccent: de schaduwvlakken van de toren blijven
weg van de naastliggende bebouwing, de contouren van het bouwblok en de
Westgevel - gevel aan graanmarkt - nieuw gezicht voor de site

openheid van de Graanmarkt treden in dialoog met het hoogteaccent. Tevens
creëert deze ingreep een sterke beeldkwaliteit naar de ruime omgeving en
zorgt het ervoor dat het gebouw van op zeer grote afstand uitspraken doet
over wat er zich precies op de grond afspeelt.

10 u
13 u
17 u

19
zonnestudie 21juni
Aan de Graanmarkt wordt een nieuw gezicht voor de site gevormd, recht op
de as van station naar stadscentrum.
De toren biedt onderdak aan gezinnen die alle voordelen van het wonen
in de stad ten volle willen ervaren. De bewuste keuze voor compact
en gestapeld wonen wordt ondersteund door de nabijheid en de
bereikbaarheid van de stad, door planflexibiliteit en energie-efficiëntie, door
levensloopbestendigheid, en door collectiviteit.
Het uitzonderlijke panorama op Aalst willen we democratiseren. De
bovenste bouwlaag bevat een co-working space voor de bewoners van het
gebouw. Een plek waar rust en arbeid leiden tot ontmoeting. Een plek die
tot ‘s avonds laat geactiveerd blijft en hierdoor de kroon van het gebouw
accentueert in het avondbeeld van de skyline. Verder wordt een collectief
terras met daaraan gekoppeld ruime voorzieningen voor gezinnen,
buurtondersteunende functies en een ruime fietsberging voorzien.
LEVENDIGHEID
Een dergelijke gevarieerde functie-indeling op de Pupillensite zorgt ervoor
dat de ruimte nooit leeg is: bewoners overdag wisselen af met horeca ‘s
avonds en museumgangers in het weekend.

Sfeerbeeld patioruimte tussen smalhuizen en nieuwbouw

Zicht vanuit Albert Liénartstraat (station ) op graanmarkt, baken pupillen en
Sint-Martinuskerk

HUIS DE BOLLE
STEDELIJKE CONTEXT
De omliggende bebouwing van de site is organisch toegeslibd, op
enkele groene achtertuinen na. Deze bieden de enige vorm van
zuurstof in het bouwblok en mogen aldus absoluut niet belemmerd
worden door de nieuwbouwwoningen betreffende zicht en
schaduwwerking. Daarnaast bevindt zich op de noordwestelijke
hoek van het bouwblok een hoog appartementsgebouw met zicht
op de Sint-Martinuskerk. We kiezen er resoluut voor niet in de
zichtassen van deze bewoners te bouwen en deze zone aldus als
openbaar domein in te richten.

ERFGOED
Dit huis uit 1919 werd hier samen met de “Pantouflerie Alostoise” gebouwd. In 1946
werd het na een verwoestende brand voor een groot deel herbouwd en daarbij werd
de planopbouw drastisch gewijzigd en werd er een verdieping opgetrokken ter vervanging van een tipgevel.
Eigenlijk is het restant als gevelfragment op zich niet waardevol genoeg om kostwat-kost te behouden. De beperkte doorgang en summiere ruimtelijke capaciteiten
hypothekeren de herbruikbaarheid van de site.

45 °

Stedenbouwkundige voorschriften

Uitgangspunt 1: optie tot opwaarderen stedelijk weefsel
door het betrekken van het perceel garageboxen

Uitgangspunt 2: vrijwaren zichtas van appartementsblok
op Sint-Martinuskerk

Uitgangspunt 3: zichtas van straat naar achterliggend
gebied

Uitgangspunt 4: doorwaadbaarheid bouwblok

Gezien de vrij beperkte breedte van het perceel leiden deze
randvoorwaarden, aangevuld met de stedenbouwkundige
voorschriften ten opzichte van de aangrenzende bebouwing, bijna
evident tot een compositie van 2 balkvormige volumes. De footprint
en de hoogtes worden geoptimaliseerd binnen de 45°-regel en de
onderlinge afstand tussen de beide volumes. Dit resulteert in
5, respectievelijk 7 bouwlagen om de site zo rendabel mogelijk
te maken. Huis de Bolle zelf wordt gesloopt ten gunste van een
nieuwbouwvolume van 3 meer efficiënte bouwlagen om de densiteit
verder te kunnen optimaliseren.
Hoewel het economisch aspect een essentiële factor is, mag
een hogere densiteit niet leiden tot kwaliteitsverlies. Om alsnog
de winstmarge groter te maken, kan bekeken worden om de
naastliggende garageboxen op te nemen tot de projectfiche,
waardoor een derde woningvolume kan worden geïmplementeerd.
Het is een opportuniteit om het bouwblok verder op te waarderen,
een kwaliteitsvoller ruimtegebruik en een logischere routing te
introduceren. Ter compensatie van de garageboxen worden een
zelfde aantal extra parkeerplaatsen voorzien in de ondergrondse
parking.

VOLUMESTUDIE VOLUMES HUIS DE BOLLE

ROUTING
Op het gelijkvloers wordt de bebouwing ter hoogte van huis de
Bolle gevrijwaard als publieke doorgang naar het achterliggende
woongebied en de in- en uitrit van een ondergrondse parking.
Om de doorwaadbaarheid van het hele gebied te vergroten
werd geopteerd om een routing te introduceren doorheen het
projectgebied die aansluit op het projectgebied van de Carglasssite. De volumes krijgen op het gelijkvloers een uitsnijding die een
welgekozen zichtas en voorkeursroute tot diep in het bouwblok
suggereert. Gezien elke passant vanuit de Zwartezustersstraat zo
een glimp van het binnengebied kan zien, krijgen ook de gevels een
hoger statuut en belevingswaarde. Deze worden daarom ook niet
gezien als “achtergevels”, maar als volwaardige façades. Er ontstaat
een gedifferentieerd en dynamisch binnengebied op menselijke
schaal. Deze werd niet geconcipieerd als een lineaire verbinding,
maar eerder als “gevarieerd” met verschillende deelzones, hoeken
en zichten.

ONTWERP
Zonder elkaar af te troeven, profileren de volumes zich zelfzeker
in de site en worden ze voorzien van hetzij noord-zuid hetzij oostwest doorzonappartementen. Dit biedt als voordeel dat er 3-gevelappartementen kunnen worden ontworpen, aangezien binnenin
een bouwblok een ideale oriëntatie niet evident is. De doorzon
typologie creëert ruimtelijkheid. Je voelt er de maximale afmetingen
van het gebouw.
Door dit principe toe te passen op de verschillende bouwlagen
ontstaat er een boeiende gelaagdheid in de gevels. Hierdoor wordt een
eventueel claustrofobisch gevoel van het binnengebied doorbroken.
De collectieve beleving van de site vormt een belangrijke rode draad
voor het project, die zich manifesteert op verschillende niveaus van
het ontwerp: zowel qua plantypologie, vormgeving, materiaalkeuze,
transparantie, buitenklimaat,…
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HUIS DE BOLLE

LANGSSNEDE A - zichtas en voorkeursparcours
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GELIJKVLOERS

VERDIEPING +1-+4

VERDIEPING +6

PUBLIEKE RUIMTE.

betontegels (groot formaat) met spuitfonteintjes

natuursteen (klein formaat)

pad dolomiet

trap en helling

behoud waardevolle bomen

22
halfverharding

open plek gazon

beplanting struiken en bloemen

zitelement

terrasje

plan publieke ruimte

TAAL PUBLIEKE RUIMTE.

VERHARDING

MEUBILAIR

GROEN

STEDELIJK MUSEUMPLEIN

DE BINNENKOER
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DE STADSKAMER

SITE DE BOLLE

DUURZAAMHEID.

Architectuur

heeft

in

dit

inrichtingsplan

geenszins

een

zoals energie of waterbeheer. Hierbij gaan wij ook aandacht

een minimum aan bepalende opties werden vastgelegd. Zodoende

Economie.

ondergeschikte rol. Voor elk van de ontwerpers is de act van het

schenken aan alle aspecten van duurzame stedenbouw, die maar al

worden voldoende mogelijkheden voor diverse toekomstige

Een belangrijk uitgangspunt is om een maatschappelijke

bouwen onlosmakelijk verbonden met de praktijk. Er worden geen

te vaak over het hoofd gezien worden, zoals sociale en functionele

ontwikkelingen opengelaten, maar wordt toch reeds een ordenend

meerwaarde te creëren voor de bewoners, evenwel vanuit een

theorieën gebouwd, maar geleerd van de praktijk. De opgetelde

mix, kwalitatieve openbare ruimte, uitnodigend en functioneel

principe aangezet.

financieel gezond evenwicht voor de stad. We zullen dan ook steeds

jarenlange, of projectgewijs, vele ervaringen leiden tot een

openbaar groen. Hierdoor kan er een levendige stadswijk gecreëerd

ontwerpteam dat zich bijzonder heeft bekwaamd in de stedelijke

worden. De opzet van het projectproces is eveneens belangrijk:

Concreet op de ruimte toegepast zien we volgende relevante

met de economische haalbaarheid, zodat deze basisdoelstelling niet

vernieuwingsprojecten waar een kritische massa algauw een

realistisch ambitieus in het voorgestelde product, participatiemodel

aspecten vanuit het oogpunt duurzaamheid.

verloren gaat.

stadsdeel definitief op de kaart zet. We zijn ervan overtuigd dat

doorheen ontwikkelingsproces en opzet van een integrale (interne)

het bij architectuur meer gaat om een houding dan om ontwerp.

kwaliteitskamer moeten de kwaliteiten doorheen het proces

Ruimte.

Wij streven naar een intensieve samenwerking tussen de

Architectuur mag dan gebaseerd zijn op analyse en abstractie,

bewaken.

Een sterk punt van dit project is dat het zich specifiek richt op de

opdrachtgever en het ontwerpteam gedurende het volledige

bijzondere ruimtelijke kwaliteit en betekenis van het erfgoed en

ontwerpproces. De uitgangspunten van de opdracht worden aan

toch maken we hier een cruciaal onderscheid. We geloven sterk

de ruimtelijke en programmatische droombeelden in balans houden

Proces.

dat binnen het bestaande framework ontzettend veel kwaliteit kan

Verhoogde participatie is essentieel voor het creëren van een sociaal

de middeleeuwse stad. De erfgoedwaarde van de gebouwen op de

de hand van ‘ontwerpend onderzoek’ geëxploreerd. Tijdens het

geboden worden en hanteren hiervoor de strategie: open ruimte als

draagvlak. Dit zal leiden tot verhoogde verantwoordelijkheidszin

site wordt versterkt, terwijl ook wordt uitgegaan van behoud en

scenario-onderzoek worden opties op een open manier tegen elkaar

structurele drager van identiteit, identiteit als drager van adres. Het

en betere samenwerkingsverbanden, alsook een draagvlak voor

integratie van de historisch waardevolle groenelementen. De site

afgewogen. Daarnaast willen we uiteraard ook de burger maximaal

is niet de bedoeling om dit framework sterk te veranderen of om te

omwonenden.

wordt publiek toegankelijk gemaakt, en dus ‘beleefbaar’ voor een

betrekken. Daarom stellen wij tijdens het scenario-onderzoek naast

ruim publiek.

de stadsbevraging ook tijdelijke evenementen voor om inzicht te

vormen, we zetten in op het aanvullen en het verbijzonderen.
Realistisch ambitieus: duurzaamheid is per definitie gericht op de

krijgen op hoe het nieuwe ‘stadsinterieur’ kan ingevuld en gebruikt

De essentie van het omgaan met de Pupillensite en de omgeving

lange termijn maar moet tegelijkertijd voldoende korte resultaten

De Pupillensite krijgt een bijzondere betekenis en nieuwe

hiervan bestaat erin dat we de gegeven complexiteit niet trachten te

kunnen genereren als drijvende kracht. Het team zet hoog in, maar

gelaagdheid door de creatie van een nieuw Carnavalmuseum, wat

vereenvoudigen. We gaan er simpelweg mee om. We geloven dat we

maakt graag hard wat het belooft. Door planmatig relevante keuzes

een regionale bezienswaardigheid wordt binnen de stad. Daarnaast

Milieu.

op deze manier met architectuur bijdragen aan een stedenbouw die

te maken doorheen de fasering van het project, wordt de grondslag

krijgt het project bijkomend waarde door de uitbouw van een

Wij geloven vanuit een respect voor de leefomgeving sterk in

inzet op individualiteit én collectiviteit, uitnodigen én op afstand

gelegd voor duurzame perspectieven op lange termijn. Deze keuzes

alternatieve route door het historische stedelijke weefsel van het

efficiënt gebruik van hulpbronnen en het beperken van bouwafval.

houden, in gebruik nemen en opgenomen worden.

zijn vaak “gratis”, ze vragen een intellectuele investering. Daarna

station naar de Grote Markt.

Deze bezorgdheid wordt meegenomen in het ontwerpproces vanaf

gaan we op zoek naar technische oplossingen die toegevoegde
Duurzaamheid zien wij als een integrale duurzaamheid, waarbij

waarde bieden en financieel haalbaar zijn.

er op lange termijn gedacht en gehandeld wordt en waarbij

de conceptfase.
Maatschappij.
Het project voegt een aanzienlijke hoeveelheid openbare ruimte

maatschappelijk, ecologische en economische aspecten met elkaar

In een gefaseerde realisatie van onze projecten speelt de

toe aan de dense stad die Aalst is. Het plein, het park en de koer

in evenwicht zijn. Dit gaat verder dan enkel technische onderwerpen

uitbreidbaarheid en de mogelijkheid tot opnemen nog onbekende

variëren in grootte en intimiteit, en bieden rustplekken voor de

programma’s een vitale rol. In de verschillende masterplans die

bewoners van de stad.

door ons werden opgesteld is steeds uitgegaan van systemen waarbij

worden.
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