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INTRODUCTIE / CONCEPT NOTA 

De Pupillensite is een verzameling van verschillende 
objecten, verspreid over het centrum van Aalst. Deze 
groep van objecten bezet een relevant deel van het 
centrum van de stad (bijna de hele noord- oostelijke 
sector) en is daarom van cruciaal belang voor het 
bepalen van de toekomst van de gehele stad. Een visie 
voor de Pupillen-site is dan ook een idee voor Aalst als 
geheel. Het impliceert een interpretatie van de rol van 
de stad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een begrip 
van het dagelijkse ritme van de stad en een onderzoek 
naar onverwachte momenten in het stadsleven.

Een transformatie van de Pupillensite impliceert niet 
alleen de ontwikkeling van een ontwerp, maar vereist 
ook de definitie van een methode om naar dit geheel te 
kijken en een strategie om de daaruit volgende proces te 
organiseren. Dit betekent dat het van wezenlijk belang 
is om te observeren: het evenwicht te controleren tussen 
de Pupillensite en de stad eromheen, hun wederzijdse 
aanpassingen te herkennen en veranderingen in de 
stedelijke processen opsporen zodra ze verschijnen.

Om deze reden stellen we meer voor dan enkel een 
eenvoudig ontwerp. We introduceren een devotie tot 
observatie, een specifieke manier van beschrijving en 
een strategie voor actie. Wij geloven dat het van cruciaal 
belang is om alle beschikbare middelen te herkennen, 
om alle mogelijke protagonisten van de transformatie 
te definiëren, om alle energieën te activeren en een 

mogelijke discours te stimuleren dat al deze verschillende 
onderwerpen bij elkaar kan brengen. Dit is niet allen een 
stedelijke maar ook een geografische, economische en 
retorische uitdaging.

De centrale en zeer symbolische positie van de site geeft 
het carnaval een sleutelfiguur voor dit project. Hoewel 
we van het carnaval niet direct ons onderwerp willen 
maken, gebruiken we de buitengewoon vrolijke dimensie 
ervan met het oog op een brede visie van wat wij een ‘joie 
de vivre’ gaan noemen. Deze notie van levensvreugde is 
vertaald in verschillende programma’s met betrekking tot 
voedsel en feest. Eten als een collectieve en vreugdevolle 
ervaring wordt gebruikt als een terugkerend element 
en is over de verschillende binnenplaatsen van de site 
verspreid.

We geloven dat ons ontwerp en strategie volledig aan 
de eisen en de ambities van de projectdefinitie voldoet, 
vooral aan de noodzaak van een creatief en innovatief 
ontwerp, een subtiele articulatie van de private / 
publieke sfeer, het creëren van een stedelijke dynamiek 
door het hergebruik van bestaande monumenten en tot 
slot de creatie van groene ruimten en verbindingen met 
het stedelijk weefsel. We geven meer uitleg van de acties 
die we voorstellen in de volgende 6 hoofdstukken: (1) 
De stad en de regio, (2) Carnaval (3) Joie de vivre, (4) 
Een visie voor de Pupillensite / Een visie voor Aalst, (5) 
Publiek - Privaat en (6) Groene stad / Grijze stad.
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3. Aalst trouwzaal

1. DE STAD EN DE REGIO

Aalst en de Pupillensite zijn niet gemakkelijk te ontcijferen. De stad is te 
klein om echt onafhankelijk van de rest van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest te zijn en tegelijkertijd lijkt het niet dat de stad een duidelijk 
verband met de metropool tracht te leggen (zij het in termen van stedelijke 
vorm of levensstijl). Ook de schijnbare rust van de stad lijkt een vorm van 
vermomming te zijn van een identiteit die zich niet volledig onthult.

We denken niet dat ons project een daad van reductie moet zijn, waardoor 
een eenduidige identiteit over de stad gelegd word; wij zijn van mening dat de 
complexiteit van de stad een troef is en we denken dat de stedelijke strategie 
gericht moet zijn op het uitbreiden van de hoeveelheid van mogelijkheden. 
Aalst moet niet eenvoudiger worden; Aalst moet rijker en diverser worden.

Aalst is het administratieve centrum van 130.000 inwoners en ligt precies 
tussen Brussel en Gent, in het midden van het dichtst bevolkte grondgebied 
van Vlaanderen. Deze geografische omstandigheden verdwijnen niet zodra 
we onze aandacht richten op het centrum van de stad en op de Pupillensite. 
Het voorstel voor de transformatie van de Pupillensite moet de stad op al zijn 
verschillende schalen kunnen begrijpen en uitdagen. Het voorstel moet het 
lezen van het grondgebied in de architectonische vormen kunnen overdragen 
en het moet een voorstel zijn voor een nieuwe manier van leven door 
simpelweg de stromen en het gebruik van de stad te veranderen.

De Pupillen-site moet worden herontwikkeld, rekening houdend met drie 
punten:
a) Het centrum van de stad met de Pupillensite tussen het station, de Grote 

Markt en de Tereos-Syral fabriek. Binnen dit gebied is de sfeer stedelijk, 
en alles ligt op loopafstand. De openbare ruimte is hier cruciaal voor de 
kwaliteit van het leven en voor het creëren van werkgelegenheiden;

b) Het Achterland van Aalst, met de kleine steden (Erembodegem, Lede, 
Langestraat, Denderleeuw, Babbelaar), de twee grote ziekenhuizen en het 
agrarische landschap;

c) De grootstedelijke regio met inbegrip van Oost-Vlaanderen, Gent en 
Brussel. Op deze schaal zijn de invloeden wederzijds, met meer mensen 
die van Brussel naar Aalst komen wonen en mensen uit Aalst welke van 
de grootstedelijke activiteiten die in Brussel beschikbaar zijn gebruik 
maken. De bevolking van de verschillende centra van dit gebied zijn veel 
minder gescheiden dan we geneigd zijn te denken. Ze zijn verbonden 
door familiebanden en migreren van het ene punt naar het andere in deze 
grootstedelijke regio tijdens hun (professionele) leven.

Wij geloven dat het centrum van de stad Aalst geen pure dienstverlener voor 
het achterland zou worden (wat vaak het geval is voor Vlaamse steden van 
deze schaal). Als gevolg daarvan denken we dat het centrum van de stad 
(en de Pupillensite) niet alleen moet ontwikkelen tot een mix van winkels, 
parkeerplaatsen, en historische atmosfeer (of, met andere woorden, in 
een winkelcentrum vermomd als een historische centrum van de stad). 
Dit is waarom wij denken dat de Pupillensite zorgvuldig moet worden 
geprogrammeerd, zodat mensen daar ook kunnen wonen. Daarom is 
huisvestiging en publieke voorzieningen van cruciaal belang en moet dit in de 
stad worden ingevoerd om de basis te vormen voor mensen om daar te komen 
wonen.

Ten slotte moet het project al deze schalen en dimensies niet alleen in termen 
van fysieke vereisten en economische prestaties integreren, maar moet dit 
project ook inspelen op de ruimtelijke ervaring en het collectief geheugen.

1. Tereos fabriek

2. Pupillen binnenplaats
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2. CARNAVAL TIJD

Aalst Carnaval is een van de grootste carnavals in Europa. Het carnaval zet 
een relatief kleine stad als Aalst in hetzelfde bereik als Basel, Binche, Cadiz, 
Keulen, Ivrea, Mainz, Nice, Santa Cruz de Tenerife, Viareggio en Venetië. 
Hoewel het carnaval - in zijn huidige vorm - pas sinds 1923 georganiseerd 
werd, dateren de eerste verwijzingen naar de vieringen van de vastenavond 
in Aalst uit de vijftiende eeuw, dit maakt Aalst carnaval bijna zeshonderd jaar 
oud.
Carnaval betekent niet alleen de dagen van zondag tot en met dinsdag, maar 
het gaat ook om al de voorbereiding, met duizenden vrijwilligers gegroepeerd 
in verschillende organisaties die actief zijn in de verschillende zalen verspreid 
door de stad voor de productie van de praalwagens en de andere onderdelen 
van het festival. Carnaval gaat officieel van start op Driekoningen, wanneer de 
kandidaten voor de titel van Prins Carnaval geintroduceert worden.
Aalst Carnaval is een gebeurtenis die in staat is weerstand te bieden aan de 
tijd, terwijl het een sterke connotatie behoudt en op hetzelfde moment is het 
in staat om zichzelf keer op keer opnieuw uit te vinden. Het karakteristieke 
‘gooien van uien’ voor de maandag parade, is een relatief “nieuw” 
onderdeel, dat in 1957 voor het eerst plaats vond. Hoewel het nu bij de 
UNESCO geregistreerd staat op de  “Lijst van Meesterwerken van het Orale 
en Immateriële Erfgoed van de Mensheid” blijft het carnaval een levend 
gebeuren dat de stad vorm geeft en dat evenals wordt gevormd door de stad.

Carnaval kent geen publiek. Iedereen in het carnaval is een protagonist van 
het evenement.
Tijdens het carnaval kennen de inwoners van Aalst geen ander leven dan 
het carnaval. Het is onmogelijk om te ontsnappen, carnaval heeft geen 
ruimtelijke grenzen. Tijdens het carnaval verdwijnt de private ruimte, terwijl 
de openbare ruimte opgeblazen wordt om elke toegankelijke openlucht 
ruimte van de stad te vullen. De grenzen verschuiven en veranderen de 
gebruikelijke hiërarchieën. De stad wordt een totale openbare ruimte. Net als 
in de radicale toepassing van de beroemde tekening van de kaart van Rome 
door Nolli, worden in Aalst, tijdens het carnaval, alle toegankelijke ruimtes 
openbaar. Alle binnenplaatsen worden pleinen.
Carnaval wordt een instrument om de stad te onderzoeken: carnaval neemt 
inderdaad de ruimte van de stad op een paradoxale manier in, en toch, door 
het opleggen van deze ‘druk’ op de stad, onthult het carnaval haar puurste 
structuur, het verborgen potentieel van de stad.

Terwijl ons project voor de Pupillensite geen directe verbinding met 
het carnaval heeft, gebruiken wij het carnaval om ruimtes en schalen te 
begrijpen, en proberen wij op de extreme openbaarheid van het carnaval 
te omvatten. Carnaval in feite toont aan dat Aalst bewoond wordt door een 
pluraliteit van verschillende tijden. De uitzonderlijke tijd van het carnaval 
verdwijnt niet geheel gedurende de rest van het jaar. Het carnaval blijft als 
een mogelijkheid van een   heel andere wereld, een potentiële dimensie van de 
stad die nooit verdwijnt uit het dagelijkse leven van de stad. Deze complexe 
stedelijke agenda (zowel gewoon als uitzonderlijk, zowel sober en feestelijk, 
zowel pragmatisch en ritueel) kan nog duidelijker in de stad. Aalst kan over 
het hele jaar gebruik maken van de energie van het carnaval om stedelijkheid 
te produceren. De sporen van het carnaval kunnen door architectonische 
elementen opgenomen worden en in de stad als stille getuigen van de 
feestelijke tijd blijven. De pluralistische en dialogische aard van het carnaval 
(Bakhtin) kan in de stad opduiken als een reeks van fragmenten van stille 
signalen van een mogelijke wereld.

1. Harry Gruyaert, Dunkerque Carnival, 2000

2. Harry Gruyaert, Aalst Carnival, 1975

3. Harry Gruyaert, Bailleul Carnival, 2000

4. Mardi Gras, Munich
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1. La Sagra del Pesce, Camogli, 1957

2. Patrick Van Caeckenbergh, Het neusje, Aalst

3. Gustav Doré, Pantagruel

3. JOIE DE VIVRE / DAGELIJKS LEVEN

Ons project voor de Pupillensite is niet direct gerelateerd aan het carnaval, 
toch suggereert de aanwezigheid van het carnaval een mogelijke lezing 
van de tijden en het ritme van de stad. Het carnaval is een indicatie om 
een mogelijke ‘joie de vivre’ op te sporen en bloot te leggen waarvan 
het leven van Aalst gedurende het gehele jaar gebruik kan maken. In dit 
verband werkt het carnaval als een aardbeving met naschokken gedurende 
het jaar. Wij stellen voor om van deze feestelijke sfeer te profiteren door 
op de Pupillensite een nieuw programma te introduceren gerelateerd 
aan eetcultuur en door stille tekenen van een mogelijk feestelijk gebruik 
van de openbare ruimte te verspreiden over het gebied. Door dit te doen, 
proberen we de notie van het feest (die per definitie in zijn duur beperkt 
is) uit te breiden tot een meer algemene en losse notie van ‘joie de vivre’, 
door middel van een reeks van kleine festiviteiten die gedurende het hele 
jaar plaatsvinden. Door het suggereren van plaatsen die verband houden 
met de kwaliteit van levensmiddelen (ruimten voor het bestuderen, evenals 
het proeven, koken, eten en verkopen), is het project actief in het spectrum 
van het geheugen van carnaval, terwijl het in feite nooit concurreert met 
de huidige organisatie van het feest. De projecten besteden aandacht aan 
alle mogelijke onderdelen van ‘joie de vivre’ verspreid over het gehele 
gebied van de wedstrijd (de feestzalen voor bruiloften in het oude Stadhuis 
als voorbeeld) en probeert een rustig maar aantrekkelijk landschap van 
‘stedelijk plezier’ samen te stellen. We stellen ons een nieuwe kalender voor 
de Pupillensite en ook in het algemeen voor Aalst voor. De stad zal niet alleen 
de plotselinge explosie van het carnaval ervaren en dan terugkeren naar een 
generiek dagelijks leven. De voedselmarkten zullen als een tussenvorm van 
evenementen verschijnen, elke maand terugkerend (of twee keer per maand) 
en dus een ander soort evenementen door het jaar heen introduceren.
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1. Jacques-Henri Lartigue, Cannes casino

2, 3. Borough Market, London

4. Pietro Longhi, The Banquet at Casa Nani, Given 
in Honour of their Guest, Clemente Augusto, Elector 
Archbishop of Cologne, 1755

4. EEN VISIE VOOR DE PUPILLENSITE / EEN VISIE VOOR AALST

De nieuwe Pupillensite en de aangrenzende gebieden zullen uitgroeien 
tot een complexe stedelijke zone, die kan omgaan met verschillende 
toepassingen, verschillende hoeveelheden van de gebruikers, verschillende 
ritmes van het gebruik, verschillende betekenissen en verschillende stijlen 
van stadsbezetting. Als een strategie om deze complexe eisen te confronteren, 
stellen wij voor om het gebied te behandelen als een gebied met verschillende 
intensiteiten en verschillende architectonische karakters. Wij stellen voor om 
de helderheid van een stedelijke sequentie met uiteenlopende kwaliteiten 
van de verschillende plaatsen te combineren, verder stellen we voor om 
een   algemeen evenwicht te suggereren door pragmatisch in te grijpen 
op verschillende plaatsen met diverse instrumenten. Daarom bestaat ons 
voorstel uit meerdere elementen (afwijkend in grootte, stijl en relatie met 
de bestaande gebouwen) in verschillende fasen en in verschillende perioden 
van het jaar. Het resultaat is een open set van stedelijke apparaten die een 
veelzijdige beleving van de stad zal toelaten, het combineren van meerdere 
mogelijke waarnemingen in een gebundeld idee van gemeenschap.
Wij stellen voor om op de Pupillensite een nieuw programma te introduceren 
dat in staat is om een   algemene transformatie van het gebied uit te voeren. 
Het nieuwe programma zal niet meer dan 20% van het oppervlak bezetten, 
maar het zal voldoende zijn om een   nieuwe context van alle andere functies 
te genereren.

Het nieuwe programma is gerelateerd aan eetcultuur. Nieuwe winkels, 
nieuwe studie centra, nieuwe workshops, nieuwe restaurants en af en toe 
een marktje zullen de reeks van binnenplaatsen rond de Pupillensite in een 
stedelijke aantrekkingspool veranderen, gebaseerd rond een voor de hand 
liggende (een meer dan begrijpelijke) fascinatie voor voedsel. Het voedsel-
gerelateerde programma is geconcentreerd in het oude Stadhuis, in het 
nieuwe driehoekige gebouw, in de tussenliggende binnenplaats en in het 
Pupillenhof.
Om het project te doen slagen is het cruciaal om een   maximale impact, 
zonder over-programmeren van de site, te bereiken. Aalst kan geen 20.000m² 
aan voedsel-gerelateerd programma onderbrengen. Het is daarom van 
cruciaal belang om voedsel en festiviteiten programma een maximale 
zichtbaarheid te geven tijdens het gebruik van de beschikbare ruimte en de 
middelen op een realistische manier in te zetten. Hoewel het grootste deel 
van het programma gewijd is aan woningen en kantoren (ca. 80%), worden 
de publieke en commerciële aantrekkingspunten zichtbaar gemaakt door 
middel van hun gepriviligerde posities en hun opmerkelijke architectuur. De 
feestelijke keuken langs de Zwarte Zustersstraat, de driehoekige markt, de 
luifel boven het Pupillenhof, het gordijn zwevend boven het binnenplein van 
het Stadhuis werken allemaal op verschillende momenten en met betrekking 
tot de verschillende categorieën gebruikers, maar steeds werken ze samen 
als stimulatoren verspreid in het stedelijk gebied. Samen activeren ze het 
openbare leven door het stimuleren van de verschillende gebruikers die de 
hedendaagse stad bevolken.

Door het verwijderen van de oostelijke vleugel van de Pupillensite zal de 
binnenplaats met de Graanmarkt versmelten en de grootste groene ruimte 
in het centrum van de stad vormen. Deze nieuwe groene ruimte op schaal 
van de hele stad zal een nieuw centraal punt worden (in zijn grootte, zijn 
gebruik en type van omgeving) in de stedelijke sequentie samengesteld door 
de Hopmarkt en de Grote Markt. Hier is het interessant om op te merken dat 
de Hopmarkt, de Grote Markt en de Graanmarkt (duidelijk herkenbaar van 
hun namen alleen) een aantal van landbouwmarkten waren, die verschillende 
soorten producten verkochten. Door het herontdekken van zijn agrarische 
wortels verbeeldt Aalst haar toekomst.



10



11

1, 2. Chelsea Market, New-York

3. Mercado de Lavapiés, Madrid

5. PUBLIEK/ PRIVAAT

Een strategie voor de Pupillensite moet aan de ene kant een manier vinden 
om economische waarde te creëren en aan de andere kant de garantie bieden 
dat alle belangrijke ruimtes aan het openbare leven van de stad bij dragen. 
Ons voorstel suggereert een realistisch gebruik van de beschikbare middelen 
en stelt de oprichting van een poreus stedelijk landschap voor. In feite kan 
in ons systeem meer dan 90% van het programma voor privégebruik bestemd 
worden terwijl het tegelijkertijd aan de productie van een innovatieve 
openbare ruimte bijdraagd. Het evenwicht tussen privé en publiek is 
zodanig, dat terwijl het particuliere programma en de daarmee verbondenen 
activiteiten de openbare ruimte animeren, de openbare ruimte de 
commerciële activiteiten rond het  produceren van een levendige stedelijke 
conditie aantrekkelijk maakt, waar woningbouw bijzonder interessant kan 
zijn.
Publieke eigendom is alleen voorbehouden aan de open ruimtes en op de 
cruciale activa van het Stadhuis (de trouwzaal, de balkon van de Grotemarkt). 
Door het combineren van divers grondgebruik, door het tegenover stellen 
van verschillende programma’s (in de meeste gevallen privé programma’s) 
en door het toevoegen van kleine architectonische elementen, activeren 
we de openbare ruimte, waardoor nieuwe stedelijke ervaringen kunnen 
plaatsvinden.

De inherent publieke dimensie van het Stadhuis wordt niet betwist, 
integendeel, zijn monumentaal potentieel wordt gebruikt om de formele 
kwaliteit aan de gebeurtenissen die in het gebouw plaatsvinden toe te 
schrijven (bruiloften, officiële ceremonies). Het hybride karakter van de 
tussenliggende binnenplaats van het gebouw langs de Zwarte Zustersstraat 
en het hotel Van Langenhove wordt complexer en genereuzer gemaakt met 
de invoeging van een nieuw markt-gebouw en een nieuwe toren, waardoor 
een evenwicht van de ruimte ontstaat, dat ook een verbinding tussen het 
Stadhuis en de nieuwe Pupillen-Graanmarkt schept. De oppervlakte van het 
Huis de Bolle wordt als een volledig prive-terrein ontwikkeld en kan haar 
formele organisatie verzorgen rond een centrale binnenplaats, open naar de 
straat voor een tijdelijk gebruik door het publiek (zoals bijvoorbeeld tijdens 
het carnaval). De verschillende huizen van de Pupillenhof (rij huizen en 
appartementen) hebben direct toegang tot een uitzonderlijke hoeveelheid 
aan groene en een openbare ruimte en kunnen dus genieten van een 
bijzondere stedelijke conditie, zowel rustig en ontspant tijdens het jaar en 
intens en spannend tijdens een aantal speciale dagen.
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1. Bryant Park, New-York 

2, 3. Gray’s Inn, London

4. Palais Royal, Paris

6. GROENE STAD / GRIJZE STAD

Aalst bestaat uit grote blokken, gelijkmatig gebouwd langs de randen van de 
straat. Dit specifieke type stad-weefsel kwam overeen met een nauwkeurige 
verhouding van de gebouwde massa met de landbouwgrond. Landbouw 
maakte deel uit van het dagelijkse leven van de stad, maar tegelijk (ver 
van de hedendaagse spectacularisatie van de landbouw in de stedelijke 
context) verdween het achter een volledig stedelijke gevel. Deze toestand 
van het stedelijk weefsel (blokken met een sterke exoskelet, maar chaotisch 
en onduidelijk op hun centra) is voor ons een startpunt om een   nieuwe 
configuratie voor de hele Pupillensite voor te stellen.
Om de onvoorspelbare vrijheid en de rijkdom van het interieur van de 
verschillende blokken te kunnen gebruiken, moeten hun grenzen minder 
hermetische gemaakt, onderbrekingen benadrukt, openingen gebruikt en 
(in enkele gevallen) enveloppen worden verwijderd. De nieuwe constellatie 
van elementen die rond de Pupillensite liggen, zal van een set van elementen 
worden gemaakt, sterk variërend in schaal, functie en manieren van 
gebruik. Onze ambitie is om het gehele systeem van binnenplaatsen rond 
de Pupillensite in een poreuze collectie van groene en grijze ruimten te 
transformeren. Net zoals het Palais Royal in Parijs, of het Bryant Park in New 
York, die tegelijkertijd een binnenplaats en een tuin zijn. Wij zijn van mening 
dat de reeks van binnenplaatsen rond de Pupillensite op hetzelfde moment 
moet reageren op het gebrek aan groene ruimten binnen de stad en op de 
noodzaak van publieke ruimtes van verschillende grootte en intensiteit. De 
verschillende hofjes zullen een verrassende reeks van elementen vormen die 
zowel natuurlijk als architectonisch zijn en niet noodzakelijkerwijs formele 
kwaliteiten delen, maar profiteren van de zeer verschillende omstandigheden 
waarin ze opereren en een samenhangende stedelijke ervaring produceren.

De reeks van elementen zal worden gemaakt van:
a) het Stadhuis met zijn historische link naar de Grotemarkt en de semi-

publieke binnentuin zal worden gebruikt voor voedselmarkten, maar ook 
diensten op een dagelijkse basis en het onderhouden van sommige van zijn 
huidige functies;

b) de tussenliggende binnenplaats van het gebouw langs de Zwarte 
Zustersstraat en hotel Van Langenhove zal het hybride karakter behouden 
en geen nieuwe formele identiteit zoeken, daarentegen zal het nieuwe 
injecties van programma accepteren en een nieuwe tijdelijk evenwicht 
vinden door het inbrengen van twee nieuwe elementen. De tussenliggende 
binnenplaats zal opereren als een diagonaal verbindingselement tussen het 
Stadhuis op het zuiden en de Graanmarkt op het noord-oost. De openbare 
weg van de Grote Markt naar Graanmarkt langs de Molenstraat en de 
Zwarte Zustersstraat zal worden geflankeerd door een semi-publieke pad 
door de binnenplaatsen dat soms zal worden gebruikt door de markten en 
- meer spectaculair - door het carnaval;

c) de Pupillenhof in combinatie met de Graanmarkt zal een nieuw groot 
park worden, gewoonlijk geassocieerd met het dagelijkse leven van de 
bewoners van de huizen in de Pupillen complex en van de studenten van 
het Koninklijk Atheneum en soms in verband met de gebeurtenissen onder 
de grote luifel die tijdens het carnaval als een publieke restaurant gebruikt 
kan worden;
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MASTERPLAN

De Pupillensite is bestaat momenteel uit een vreemde combinatie van 
stedelijke elementen: het oude Stadhuis met uitzicht op de Grote Markt 
en de bijbehorende binnenplaats, de parkeerplaats daarachter, de grote 
hof van de Pupillensite en het voormalige industriële gebied langs de 
Zwarte Zustersstraat. Het systeem is niet alleen uit heterogene elementen 
uit verschillende tijdperken gemaakt, welke verschillende stedelijke en 
architecturale criteria volgen, maar heeft geen vaste grenzen met de naburige 
elementen (zoals bijvoorbeeld de Graanmarkt en de Atheneum). Deze 
conditie komt overeen met een stadsweefsel dat altijd heel los is geweest 
en dat bestond uit relatief grote stadsblokken, met inbegrip van tuinen en 
akkers. We geloven dat we trouw moeten blijven aan deze verborgen geografie 
van de stad en trachten deze te beschermen (en te versterken) in zijn open 
structuur.

Wij stellen voor om de Pupillensite en zijn omgeving als een open collectie 
van stadselementen te zien. Ook, door  het verwijderen van de oostelijke kant 
van de Pupillenhof, het samenvoegen met de Graanmarkt, het produceren 
van een nieuw park, stellen wij voor een nieuwe conclusie voor de reeks van 
de binnenplaatsen vanaf het Stadhuis te trekken. Door deze interventie wordt 
de serie van binnenplaatsen (Stadhuis, intermediair, Pupillenhof) met het 
verzamelen van pleinen (Hopmarkt, Grote Markt, Graanmarkt) vermengt en 
produceert een nieuw en meerlaagse publiek landschap.
De serie van ruimtes is door middel van een thematische link met elkaar 
verbonden: alle ruimtes bevatten stukken van het programma die in verband 
staan met het thema voedsel, bijvoorbeeld winkels, markten, restaurants en 
openbare restaurants.

Het project ontwikkelt zich door volgende interventies :

1. Herstel van het stadhuis voor winkels, cafés en kleine kantoren, met 
de mogelijkheid om voedselmarkten te vestigen (ook door het tijdelijke 
bedekken van de binnenplaats met een verwijderbaar membraan dak )

2. Nieuwe toren

3. Nieuwe overdekte markt

4. Herstel van het Hotel Van Langenhove

5. Nieuwe wooncomplex Huis De Bolle

6. Herstel van de Pupillen-complex tot appartementen , rij-huizen, 
appartementen voor bejaarden en diverse diensten

7. Nieuwe luifel voor het ondersteunen van de verwijderbare membraan-
dakbedekking, openbaar restaurant dat tijdens de carnaval periode activeert 
kan worden

8. Openbare keuken die tijdelijk ingeschakeld kan worden voor speciale 
evenementen

9. Nieuwe woontoren met winkels op de begane grond met uitzicht op de 
Graanmarkt

10. Transformatie van de Graanmarkt park (behouden van alle bestaande 
bomen)
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SITE 1: STADHUIS

De centrale binnenplaats van het stadhuis is relatief klein (ca. 15 x 45 m) en 

heeft een zeer stedelijke positie ten opzichte van de Grote Markt. Vandaag al 

functioneert het als zijn ‘achterplaats’: een rustiger afgesloten ruimte met een 

meer intieme sfeer, net achter een grote deur. Hoewel de gebouwen eromheen 

zeer heterogeen zijn is de binnenplaats goed leesbaar en sereen.

Dit aspect van een heldere en serene geometrische vorm, omgeven door 

heterogene elementen wordt direct vertaald in programmatische termen. De 

binnenplaats wordt gehandhaafd als een openbare ruimte, omgeven door zeer 

verschillende programma’s, zoals winkels, cafés, kleine kantoren, of start-up 

incubatoren. Wij zijn van mening dat de stedelijke positie van het stadhuis en 

de directe relatie tot de Grote Markt ons de mogelijkheid geeft om hier met 

een heel verfijnde programmatie te werken. De symbolische dimensie van deze 

ruimte samen met zijn strategische positie zou ons ervan afhouden om zij enkele 

aan privé-gebruik weg te geven. In het algemeen moet de programmatorische 

houding ten opzichte van de gebouwen rond deze binnenplaats experimenteel en 

incrementeel zijn.

De binnenplaats, die als een belangrijke publieke verbinding moet worden 

gehandhaafd, wordt gebruikt als een uitbreiding voor elk van de verschillende 

programma’s op basis van een tijdschema: een terras, een uitbreiding van de Grote 

Markt, een openlucht tentoonstelling, enz. De grote zaal in het zuiden van de 

binnenplaats kan worden gebruikt als een groot gastronomisch restaurant. Net als 

de ‘Train Bleu’ in Gare de Lyon (Parijs) drijft het boven de openbare doorgang 

en heeft twee zeer verschillende oriëntaties: de rustige en gezellige binnenplaats 

naar het noorden, de ruime en intense Grote Markt naar het zuiden. Het kan ook 

worden gehandhaafd als een ceremoniële zaal dat de gemeente zou kunnen huren 

voor punctuele gebruik. In architectonische termen moet hier niet veel gebeuren 

behalve voor algemene renovatie werken en lichte ingrepen om de gebouwen 

functioneel te maken. Een lichte en lage luifel kan worden uitgerekt tussen de 

bestaande muren van de binnenplaats om bezoekers tegen regen te beschermen.

1. Le Train Bleu, Gare de Lyon, Paris

2. MicroMarché, Brussel
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1. Verdurieres Market, Aalst

2. Patrick Geddes, Outlook Tower, Edinburgh

SITE 2: HOTEL VAN LANGENHOVE & ZWARTE ZUSTERS

De tweede binnenplaats heeft een tussenpositie middenin de binnenplaatsen van 

de Pupillensite en het Stadhuis. In tegenstelling tot de twee latere, heeft deze 

geen duidelijke vorm en zijn grenzen zijn onregelmatig. Het werkt in wezen meer 

als een ingang dan als een statische ruimte. Het houdt 4 verschillende ruimtes bij 

elkaar: Pupillen, Stadhuis en de potentieele west connectie naar de Peperstraat 

en de Graanmarkt. De verschillende geometrieën van de ruimten rondom leggen 

zijn aaneengesloten, onregelmatige vorm op. Hierdoor wordt de ruimte eerder 

als snelkoppeling of als parkeerterrein gebruikt dan als stedelijke element. In 

plaats van om het te verfraaien, of om de onhandige geometrie te verstoppen 

stellen we voor om haar positie te bevestigen als een innerlijke kruispunt, als 

een intens gearticuleerde ruimte. Twee gebouwen zijn dan ook gebouwd in deze 

binnenplaats.

Het eerste gebouw is een twee verdiepingen tellende driehoekige hal met drie 

soortgelijke gevels, alle drie gevels kunnen dan ook volledig opengesteld worden 

om een totale continuïteit te krijgen tussen binnen en buiten. Het gebouw kan 

worden gebruikt als een overdekte markt, die samen met de open-lucht-markt 

op de Grote Markt kan opereren. Op de bovenste verdieping bevindt zich een 

restaurant met een doorzicht via een centrale vide. Het gebouw kan ook gehuurd 

worden als een catering ruimte in relatie met de trouwzaal die in zijn huidige 

locatie zal blijven.

Het tweede gebouw is een slanke vijfhoekige uitzichttoren. Het is 25 meter hoog 

en raakt tus net boven de omliggende daken. Het heeft geen specifieke functie. 

Het is een architectonisch folly, die gebruikt kan worden om de stad te overzien, 

om een vuurwerk te lanceren, om een bruidsboeket naar beneden te gooien,… Op 

diverse feestelijke gelegenheden, zoals belangrijke bruiloften, sport evenementen 

of tijdens de carnaval kunnen de twee nieuwe gebouwen, de trouwzaal en de 

binnenplaats zelf, een feestelijke constellatie van intensiteiten vormen.

De twee nieuwe gebouwen, samen met de twee prachtige bestaande bomen 

creëren een gecondenseerde atmosfeer waarin een verzameling van verschillende 

elementen een diverse interrelatie en atmosfeer biedt. De bestaande gebouwen 

rond het plein zijn allemaal onderhouden. Hun goede staat eist slechts kleine 

aanpassingen om nieuwe functies te kunnen verwelkomen. Het gebouw op de 

Zwarte Zustersstraat nummer 10 wordt een vier-verdiepingen tellend hotel met 

de helft van de kamers op de straat gericht, en de andere helft in richting van 

de binnenplaats. Het kleine aanvoegsel in het noorden kan een aansluitend 

restaurant worden, waarvan de helft onafhankelijk van het hotel zou kunnen 

opereren. De andere gebouwen rond de binnenplaats zijn gewijd aan huisvesting 

in vorm van kleine stedelijke villa’s. Elke stedelijke villa, toegankelijk zowel vanaf 

de straat als vanuit de binnenplaats, herbergt tussen de 4 en 8 appartementen. Ten 

slotte wordt de westelijke parking geopend naar het noorden om de binnenplaats 

met de Peperstraat te verbinden.



22

10,40

9,06

12,18

16,47

21,13

10,80
11,60

1%

11,70

35,60

A'

A

0 5 10



23

Carnaval tijd



24

Dagelijks leven



25

1. Herzog de Meuron, Hebelstrasse, Basel, 1988

2. Herzog de Meuron, Paris, 2001

3. Parking

P

P

SITE 3: HUIS DE BOLLE

De site van Huis de Bolle wordt in een wooncomplex getransformeerd. Alle huizen 

worden rond een centrale binnenplaats georganiseerd, van de Zwarte Zustersstraat 

tot het einde van het perceel. De lange en dunne binnenplaats is 65 meter lang en 

10 meter breed.

De noordelijke vleugel van de binnenplaats bestaat uit 7 meter diepe rijtjeshuizen, 

volledig naar zuiden georiënteerd. De Oost-vleugel, met drie niveaus van kleine 

appartementen profiteert van een dubbele (oost-west) oriëntatie, terwijl de 

zuidelijke vleugel, slechts twee niveau hoog, om de hoeveelheid zonneschijn te 

optimaliseren op de binnenplaats, privé-tuinen aan de zuidgevel biedt, samen met 

de openingen in het noorden.

Het bestaande gebouw aan de Zwarte Zustersstraat wordt evenals omgezet voor 

behuizing. De Huis de Bolle operatie biedt 3000 vierkante meter aan woningen in 

een rustige, maar toch verbonden omgeving.
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SITE 4: PUPILLEN & GRAANMARKT

De Pupillen complex zal naar de Graanmarkt worden geopend door de oostelijke 

vleugel te verwijderen. Daarbij verschijnt een nieuw, ruim park (ca. 80 x 140 m) in 

de stad.

Deze nieuwe groene ruimte op de schaal van de hele stad (in omvang vergelijkbaar 

met de Centrumpark) zal een deel van de stedelijke volgorde samengesteld door 

de Hopmarkt en de Grote Markt worden.

Het nieuwe park houdt vast aan haar eerdere scheiding en blijft verdeeld in twee 

licht verschillende sferen. In de oostelijke kant, in de richting van het Atheneum, 

worden de bomen behouden en kleine wijzigingen toegepast die gewoon de 

omtrek aan het nieuwe ontwerp van het groene gebied aan de andere kant van de 

Zwarte Zustersstraat aanpassen. Op het noordwestelijke hoek van de Graanmarkt 

sluit een nieuwe woontoren met een commerciële sokkel het nieuwe park richting 

Vaartstraat. Het gebouw bestaat uit 7 niveaus en door de verkoop ervan door de 

gemeente kan de realisatie van het park gefinancierd worden.

Het westelijke deel van het park, aan drie kanten omgeven door de Pupillen 

complex, is geheel bedekt met verstevigd gras dat aan de algemene sfeer van 

het park zal bijdragen, terwijl het de realisatie van grote evenementen zoals de 

carnaval mogelijk maakt. De grote luifel in het hof beschermt - met behulp van 

een mobiele overkapping - de mensen die zich daaronder verzamelen om te eten 

tijdens het carnaval. Deze eenvoudige en lichte infrastructuur (een soort van 

rudimentaire ‘Fun Palace’) kan worden gebruikt met een verschillende mate van 

intensiteit in de loop van het jaar. De luifel - op zijn maximum - kan 300 tafels 

bedekken en 6.000 mensen hosten die op hetzelfde moment eten en drinken (de 

grootte van een van de veertien biertenten op het Oktoberfest in München). Het 

systeem wordt aangevuld met de installatie van een paviljoen dat een feestelijke 

keuken bevat die gebruikt zal worden tijdens de festivals. De luifel en de keuken 

zijn door het hele jaar zichtbaar, een werken als een herinnering aan het carnaval, 

het bewijs van een mogelijke feestelijke tijd tijdens de loop van het alledaagse 

leven.

Naast het carnaval is de binnenplaats een zeer eenvoudige, semi-publieke tuin, 

omringd door woningen. Binnen het gebouw worden de nieuwe eenheiden 

georganiseerd volgens een zeer eenvoudig schema: de westelijke vleugel is 

onderverdeeld in twaalf rij-huizen, elk bestaand uit drie verdiepingen en een 

kelder (een beetje op een Brooklyn-achtige manier) en toegankelijk via een 

individuele deur; de noordelijke vleugel omvat diensten op de begane grond 

en appartementen in de hogere niveaus; de zuidelijke vleugel wordt volledig 

ingenomen door appartementen. De appartementen op de noordelijke en 

zuidelijke vleugel zijn bijzonder geschikt voor oudere mensen (de appartementen 

worden op slechts één niveau georganiseerd en zijn gemakkelijk toegankelijk via 

de nieuwe liften). Diensten voor de bejaarden bevinden zich op de begane grond 

van de noordelijke vleugel.

Parkeerplaatsen zijn onder de grond gelegen in het midden van de binnenplaats, 

waar zich momenteel zeer weinig (en kleine) bomen bevinden. De toegang tot de 

ondergrondse parkeergarage zal via de Peperstraat gebeuren.

Opmerking: We stellen voor de oostelijke vleugel van de Pupillenhof in zijn 

geheel te verwijderen om de duidelijkste toestand te bereiken vanuit een stedelijk 

oogpunt, maar sommige gebouwen zouden kunnen behouden worden om 

redenen van conservatie.

1. Oktoberfest, Bierzelt Braeurosl

2. Brooklyn, New York

3. sloop

4. parkeren
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De Pupillensite speelde altijd een centrale rol in het stadsleven van Aalst. 
Om de Pupillensite te transformeren en het een nieuwe start te geven, is het 
cruciaal om een   nieuw programma te introduceren en zich voor te stellen hoe 
dit zou kunnen ontwikkelen in het stedelijk gebied.
Een transformatie die gewoon de vorige openbare gebouwen in woonhuizen 
verandert zal nooit slagen zonder zich te verbeelden wat voor soort openbaar 
leven daar zal kunnen plaatsvinden. Het is slechts door het invoegen van een 
nieuwe vorm van het stedelijk leven, dat het systeem weer tot leven zal komen 
en een nieuw beeld van de stad kan geven. Daarom is het publieke gedeelte 
van het programma (alhoewel kwantitatief minder belangrijke) zeer cruciaal 
voor het economische succes van deze operatie.
Het belangrijkste thema dat gedurende het hele project ontwikkeld 
wordt is gerelateerd aan voedsel, maar op een nieuwe schaal, anders dan 
de traditionele cafes die al in het centrum van de stad bestaan. Door 
het associëren van verschillende voedselprogramma’s en andere kleine 
programma’s zoals kantoren, werkplaatsen, kleine bedrijven, in verschillende 
omgevingen en verhoudingen, wordt een hele nieuwe wereld gecreëerd 
rond «eetcultuur». De architectuur van de gebouwen op het terrein en 
de kwalitatieve open ruimten zijn een enorme pluspunt voor dit soort 
programma.

Wij stellen voor om drie soorten programma’s te introduceren:

a) een gethematiseerd reeks van functies met betrekking tot eten en drinken 
(winkels, werkplaatsen, restaurants, brasserie, gastronomische cafe’s, andere 
horeca, markten, keuken, ...);
b) kleinschalige particuliere bedrijven, zoals winkels, kantoren: deze 
faciliteiten zullen een aanvulling op de vorige zijn en een tegenpool aan de 
belangrijkste attractoren bieden. Deze faciliteiten zullen ook bijdragen aan de 
levendigheid van het gebied en de veiligheid van het milieu;
c) behuizing - het grootste deel van de transformatie (rond 66% van de totale 
bebouwde oppervlakte) - zal de financiële stabiliteit aan het project geven en 
zich aan andere functies aanpassen. Dit programma zou in de achtergrond 
blijven en van de energie die de andere programmas in de openbare ruimte 
introduceren profiteren. Er zijn 3 soorten van de huisvesting in het project: 
in bestaande gebouwen (woningen van hoge standaard en woningen voor 
ouderen -in verband met de zilveren economie) en in nieuwe gebouwen 
van kleiner formaat die een jongere, meer actieve deel van de bevolking zal 
aantrekken.
In het algemeen gaat dit project door het aanbieden van een kwalitatieve 
gezellige leefomgeving een gevarieerde bevolking naar het hart van de stad 
trekken.

PROGRAMMA & FLEXIBILITEIT

RESIDENTIEEL GEBOUWEN 10 950 59 %

ASSISTENTIEWONINGEN 1 218 7 %

RECA & MARKT 1 664 9 %

HOTEL 2 134 12 %

CEREMONIEZAAL 108 1 %

RETAIL 578 3 %

KANTOREN 1 629 9 %

OPEN STRUCTUREN 225 1 %

TOTAAL 18 507 100 %

59%

7%

9%

12%

9% 1%

3%
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Duurzaamheid is integraal/integrerend en verweven met 

de verschillende aspecten en thema’s in het document. 

Bovenstaand schema vat de behandelde aspecten samen en 

verwijst naar de respectievelijke onderdelen in de nota.

DUURZAAMHEID

PROCES

CONCEPT
Flexibel / Robuust

THEMATISCHE
UITWERKING
Context
Schaal
Programma
Mobiliteit
Materiaal(gebruik)
Integraal waterbeheer
Beheer
Financieel/economisch

IDENTITEIT

colaboratief
project
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voetganger

levering

parkeren

fiets

LINKS EN CONNECTIES

De binnenplaatsen (Stadhuis, intermediair, Pupillen / 

Graanmarkt) zijn met elkaar verbonden en tonen dus 

een mogelijk nieuw pad in de historische stad, een pad 

die de stadsblok doorkruist en de complexiteit ervan laat 

zien. Door de introductie van de bezoeker in midden van 

de stadsblok, vertoont de ketting van binnenplaatsen de 

verrassende rijkdom aan vegetatie van de stad en laat zijn 

diepe, niet te onderdrukken connectie met het agrarisch 

landschap zien. Door de opening van de stadsblok ontstaat 

een reeks van nieuwe ruimtes. Door het verwijderen van de 

oostelijke vleugel van de Pupillensite zal de binnenplaats 

met de Graanmarkt fuseren en daardoor de grootste 

groene ruimte in het centrum van de stad vormen. Deze 

nieuwe groene ruimte op schaal van de hele stad zal 

een nieuw centraal punt worden (in zijn grootte, zijn 

gebruik en type van omgeving) in de stedelijke sequentie 

samengesteld door de Hopmarkt en de Grote Markt.
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Oppervlak Gebouw 
beperkt

Eigendom Programma
(m2)

Parkeren Afbraak Oppervlak Oppervlak Gebouw 
beperkt

Eigendom Programma
(m2)

Parkeren Afbraak Oppervlak

1: Stadhuis

1.2

1.3

1.4

896 m2

1409 m2

796 m2

948 m2

397 m2

414 m2

279 m2

345 m2

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Publiek & privaat

Publiek/Privaat

Publiek/Privaat

Publiek/Privaat

896 m2

Shops, kantoren,
Cafes :

948 m2

Shops, kantoren,
Cafes :

Hotel:
940 m2

Restaurant:
469 m2

Hotel:
651 m2

Trouwzaal:
145 m2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2: Hotel Van 
Langenhove & 
Zwarte Zusters

2.2

2.3

2.1

314 m2

3793 m2

720 m2

63 m2

1204 m2

320 m2

Culturele structuur:
314 m2

Behuizing:
2321 m2

Hotel:
1264 m2

Restaurant:
208 m2

Markt/Cafe:
720 m2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3: Huis de Bolle

3.2

3.1

2385 m2

672 m2

1510 m2

211 m2

Behuizing:
2385 m2

Shops, kantoren, 
behuizing :

672 m2

- -

-

-

4.1.2

4.1.3

4.2

4.3

2032 m2 515 m2 Shops, kantoren:
508 m2

Behuizing:
1524 m2

3723 m2 1319 m2

-

2104 m2 486 m2 Behuizing:
2104 m2

- --

- --

Behuizing:
2956 m2

Werkplaats:
640 m2

Pub:
126 m2

150 m2150 m2 Publiek Keuken:
151 m2 

924 m23700 m2 Behuizing:
3200 m2

Shops, kantoren:
500 m2

1560 m2

(66 plaats)

1097 m2

(45 plaats)

-

-

Oppervlak:
3127 m2

1.1

12 423 m2

4.1.1

TOTAAL

TOTAL 23 492 m2

5: Open Spaces

5.2

5.3

5.4

5.1 842 m2 842 m2 Publiek Voedselmarkt:
842 m2

- - Ondoordringbaar
100%

4500 m2 4500 m2 Publiek Open ruimte:
4500 m2

- - Ondoordringbaar
70%
Doordringbaar
30%

641 m2 641 m2 Semi Privaat Courtyard:
641 m2

- - Ondoordringbaar
60%
Doordringbaar
40%

6187 m2

(pupillen only)
6187 m2 Publiek Park:

6187 m2

-- Ondoordringbaar
30%
Doordringbaar
70%

4: Pupillen &  
Graanmarkt

Oppervlak:
2936 m2

HOEVEELHEDEN VAN HET PROGRAMMA
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Oppervlak Gebouw 
beperkt

Eigendom Programma
(m2)

Parkeren Afbraak Oppervlak Oppervlak Gebouw 
beperkt

Eigendom Programma
(m2)

Parkeren Afbraak Oppervlak

1: Stadhuis

1.2

1.3

1.4

896 m2

1409 m2

796 m2

948 m2

397 m2

414 m2

279 m2

345 m2

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Publiek & privaat

Publiek/Privaat

Publiek/Privaat

Publiek/Privaat

896 m2

Shops, kantoren,
Cafes :

948 m2

Shops, kantoren,
Cafes :

Hotel:
940 m2

Restaurant:
469 m2

Hotel:
651 m2

Trouwzaal:
145 m2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2: Hotel Van 
Langenhove & 
Zwarte Zusters

2.2

2.3

2.1

314 m2

3793 m2

720 m2

63 m2

1204 m2

320 m2

Culturele structuur:
314 m2

Behuizing:
2321 m2

Hotel:
1264 m2

Restaurant:
208 m2

Markt/Cafe:
720 m2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3: Huis de Bolle

3.2

3.1

2385 m2

672 m2

1510 m2

211 m2

Behuizing:
2385 m2

Shops, kantoren, 
behuizing :

672 m2

- -

-

-

4.1.2

4.1.3

4.2

4.3

2032 m2 515 m2 Shops, kantoren:
508 m2

Behuizing:
1524 m2

3723 m2 1319 m2

-

2104 m2 486 m2 Behuizing:
2104 m2

- --

- --

Behuizing:
2956 m2

Werkplaats:
640 m2

Pub:
126 m2

150 m2150 m2 Publiek Keuken:
151 m2 

924 m23700 m2 Behuizing:
3200 m2

Shops, kantoren:
500 m2

1560 m2

(66 plaats)

1097 m2

(45 plaats)

-

-

Oppervlak:
3127 m2

1.1

12 423 m2

4.1.1

TOTAAL

TOTAL 23 492 m2

5: Open Spaces

5.2

5.3

5.4

5.1 842 m2 842 m2 Publiek Voedselmarkt:
842 m2

- - Ondoordringbaar
100%

4500 m2 4500 m2 Publiek Open ruimte:
4500 m2

- - Ondoordringbaar
70%
Doordringbaar
30%

641 m2 641 m2 Semi Privaat Courtyard:
641 m2

- - Ondoordringbaar
60%
Doordringbaar
40%

6187 m2

(pupillen only)
6187 m2 Publiek Park:

6187 m2

-- Ondoordringbaar
30%
Doordringbaar
70%

4: Pupillen &  
Graanmarkt

Oppervlak:
2936 m2
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ALGEMENE STRATEGIE

De tweede site is een publieke ruimte met gebouwen die in verband met de feestelijke 
evenementen staan, omgeven door woningen van hoge standaard.

Ideaal project: De bestaande gebouwen worden verkocht voor woningbouw en een 
hotel aan een rendabele prijs; de stad investeert in een openbare structuur (het 
Pentagon), als een ondersteuning voor feestelijke en symbolische evenementen en 

draagt zo aan het imago van het stadscentrum bij. Het driehoekige gebouw is een 
flexibele ruimte bezet door een overdekte markt en een restaurant / eethal. Het kan an 
het publiek verhuurd worden voor diverse evenementen, zoals bruiloften, feesten,… en 

daardoor de centrale binnenplaats het hele jaar lang activeren.

Alternatieve optie: De stad heeft niet de nodige middelen om in een volledig openbare 

infrastructuur te investeren en de uitzicht-toren wordt gedeeltelijk geprivatiseerd door 
de tussenliggende verdiepingen en terrassen voor de hoge standaard woningen te 
gebruiken. Als de markt niet succesvol is kan de ruimte (groot en flexibel genoeg) voor 
een ander voedsel-gerelateerd programma gebruikt worden.

De transformatie van het Stadhuis zal zijn symbolische waarde 
behouden, terwijl het op een andere manier activeert wordt waardoor 
het een winstgevend deel voor het globale economische schema 

wordt.
Ideaal project : Stad Aalst ( AGSA ) blijft eigenaar van het geheel en 
gebruikt het voor bruiloften en officiële (symbolische / culturele ) 

evenementen en voor de verhuur aan particulieren, kleine bedrijven en 
start -ups, gericht om experimentele programma's te ontwikkelen, als 
een incubator voor de hele site (en het stadscentrum). Een deel van de 

vleugels kan ook verhuurd worden als winkels of een klein café als 
onderdeel van het culinaire thema.
1e alternatief: de stad verkoopt de oost- en west vleugels en bijhoud 

de noordelijke en zuidelijke gebouwen voor symbolische functies.
2e alternatief: de stad verkoopt het geheel met uitzondering van 
bepaalde symbolische kamers: Raadzaal, Feestzaal en het oude 
Burgermeester-kabinet. Deze optie is de meest winstgevende en 

minder riskant, maar de historische en gemeenschappelijke waarde 
van de site impliceert veel voorzorgsmaatregelen in geval van een 
verkoop.

Woonproject van hoge kwaliteit rond een groot stedelijk park (Pupillen + Graanmarkt):

Ideaal project: (1) De oostelijke vleugel van de Pupillenhof wordt afgebroken om de binnenplaats richting 
Graanmarkt te openen en een grote park in verhouding met zijn omliggende gebouwen te maken. (2) De 

Pupillenhof wordt gedekt door een luifel - een symbolische en culturele structuur die grote evenementen 
kan onderbrengen en daardoor deel neemt aan het creëren van een nieuw imago voor het centrum van 
de stad. (3) Het Noord-Oosten van de Graanmart wordt verkocht als een prive-terrein voor de bouw van 
een nieuwe woongebouw.

Alternatieve opties : (1) Indien slechts een deel van de oostelijke vleugel kan worden gesloopt kunnen de 
overige gebouwen de geplande keuken onderbrengen. (2) Indien het niet mogelijk is om op het 

noordwestelijke deel van Graanmarkt te bouwen (of om financiële redenen) wordt de luifel niet gebouwd, 
maar publieke evenementen kunnen nog steeds plaatsvinden. (3) Als de geplande constructie te duur is 
of de stad een eenvoudiger ontwerp wil kan een lichtere en minder dure versie van de luifel gebouwd 

worden.
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Burgmeester ruimtes
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+

ruimtes te huur
(programma

experimenteren,
incubators, horeca)
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Nieuwbouwproject rond een centrale (privaat) 

binnenplaats:

Indien nodig kan het noordelijke deel van het perceel 
dichter gemaakt worden (als een groter deel vermaakt 

zal moeten worden,…).

inkomen



52

De tweede site is een publieke ruimte met gebouwen die in verband met de feestelijke 
evenementen staan, omgeven door woningen van hoge standaard.

Ideaal project: De bestaande gebouwen worden verkocht voor woningbouw en een 
hotel aan een rendabele prijs; de stad investeert in een openbare structuur (het 
Pentagon), als een ondersteuning voor feestelijke en symbolische evenementen en 

draagt zo aan het imago van het stadscentrum bij. Het driehoekige gebouw is een 
flexibele ruimte bezet door een overdekte markt en een restaurant / eethal. Het kan an 
het publiek verhuurd worden voor diverse evenementen, zoals bruiloften, feesten,… en 

daardoor de centrale binnenplaats het hele jaar lang activeren.

Alternatieve optie: De stad heeft niet de nodige middelen om in een volledig openbare 

infrastructuur te investeren en de uitzicht-toren wordt gedeeltelijk geprivatiseerd door 
de tussenliggende verdiepingen en terrassen voor de hoge standaard woningen te 
gebruiken. Als de markt niet succesvol is kan de ruimte (groot en flexibel genoeg) voor 
een ander voedsel-gerelateerd programma gebruikt worden.

De transformatie van het Stadhuis zal zijn symbolische waarde 
behouden, terwijl het op een andere manier activeert wordt waardoor 
het een winstgevend deel voor het globale economische schema 

wordt.
Ideaal project : Stad Aalst ( AGSA ) blijft eigenaar van het geheel en 
gebruikt het voor bruiloften en officiële (symbolische / culturele ) 

evenementen en voor de verhuur aan particulieren, kleine bedrijven en 
start -ups, gericht om experimentele programma's te ontwikkelen, als 
een incubator voor de hele site (en het stadscentrum). Een deel van de 

vleugels kan ook verhuurd worden als winkels of een klein café als 
onderdeel van het culinaire thema.
1e alternatief: de stad verkoopt de oost- en west vleugels en bijhoud 

de noordelijke en zuidelijke gebouwen voor symbolische functies.
2e alternatief: de stad verkoopt het geheel met uitzondering van 
bepaalde symbolische kamers: Raadzaal, Feestzaal en het oude 
Burgermeester-kabinet. Deze optie is de meest winstgevende en 

minder riskant, maar de historische en gemeenschappelijke waarde 
van de site impliceert veel voorzorgsmaatregelen in geval van een 
verkoop.

Woonproject van hoge kwaliteit rond een groot stedelijk park (Pupillen + Graanmarkt):

Ideaal project: (1) De oostelijke vleugel van de Pupillenhof wordt afgebroken om de binnenplaats richting 
Graanmarkt te openen en een grote park in verhouding met zijn omliggende gebouwen te maken. (2) De 

Pupillenhof wordt gedekt door een luifel - een symbolische en culturele structuur die grote evenementen 
kan onderbrengen en daardoor deel neemt aan het creëren van een nieuw imago voor het centrum van 
de stad. (3) Het Noord-Oosten van de Graanmart wordt verkocht als een prive-terrein voor de bouw van 
een nieuwe woongebouw.

Alternatieve opties : (1) Indien slechts een deel van de oostelijke vleugel kan worden gesloopt kunnen de 
overige gebouwen de geplande keuken onderbrengen. (2) Indien het niet mogelijk is om op het 

noordwestelijke deel van Graanmarkt te bouwen (of om financiële redenen) wordt de luifel niet gebouwd, 
maar publieke evenementen kunnen nog steeds plaatsvinden. (3) Als de geplande constructie te duur is 
of de stad een eenvoudiger ontwerp wil kan een lichtere en minder dure versie van de luifel gebouwd 

worden.
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Dat de Pupillensite een uitzonderlijke opportuniteit 

is om een deel van het meest centrale stadsweefsel 

te reconfigureren en in zijn gebruik en beleving te 

optimaliseren, staat buiten kijf. Voornaamste “selling 

points” voor het project, onafhankelijk van de beoogde 

invulling, zijn de ligging in het historisch hart van Aalst, 

de nabijheid van het IC-station van Aalst (toch gemiddeld 

meer dan 10.000 instappende reizigers per week in 2014) 

en de patrimoniale en symbolische waarde van een aantal 

van de betrokken gebouwen. Ook is er de onmiddellijke 

link met de toekomstige bibliotheek annex academie 

voor podiumkunsten en met het winkelkerngebied waar 

gemakkelijk op kan worden aangesloten.

Het programmatisch concept zoals door ons team 

voorgesteld, maakt volwaardig gebruik van deze troeven 

en potenties en voegt daar nog een aantal elementen aan 

toe die mee zullen bijdragen aan het unieke karakter en 

de herkenbaarheid van het geheel: het herwaarderen en 

inschakelen van de bestaande openbare ruimten in een 

coherente sequentie, culminerend in de sterke stedelijke 

figuur van een ontdubbelde Graanmarkt, het faciliteren van 

de evenementen-economie zoals het befaamde Aalsterse 

carnaval en het creëren of renoveren van bouwvolumes die 

nieuwe gebruiksmogelijkheden aanreiken.

Door het samenbrengen van de verschillende troeven 

en potenties binnen het bestaande weefsel en deze te 

combineren met nieuwe programma’s en ruimten, ontstaat 

tussen de Graanmarkt en de Grote Markt een bijzondere 

plek voor wonen, werken, winkelen, tijdelijk verblijven en 

recreëren.

Het is deze baseline die voor het project kan aangehouden 

worden voor de vermarkting van de verschillende 

programmaonderdelen. Daarbij is het echter van belang 

dat niet enkel op stenen ingezet wordt. Het project van de 

Pupillensite vraagt om een sterke regie vanuit het AGSA, 

eventueel in samenwerking met een of meer stadsdiensten 

en mogelijks ook met private partners. Dit is nodig 

om te waken op het evenwicht tussen de verschillende 

invullingen, een essentieel kenmerk van ons voorstel 

en voor het samenbrengen van partijen, het afbakenen 

van verantwoordelijkheden en taken, maar ook om de 

site leven in te blazen in de verschillende stadia van zijn 

ontwikkeling. 

Specifiek naar de programmatische invulling toe, lijkt 

het voor sommige onderdelen aangewezen dat het 

AGSA een partnerschap aangaat met private of publieke 

exploitanten. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de site 

van het Stadhuis dat herbestemd wordt tot sfeerhotel en 

ceremonieruimten en mogelijks ook tot woningen en tot 

kantoren. Om ook in de toekomst grip te houden op het 

gebruik van dit voor de Stad toch symbolische gebouw, 

stellen we voor om dit in eigendom te houden. Binnen het 

kader van deze opdracht zou reeds een eerste voorzichtige 

marktverkenning naar exploitanten kunnen gerealiseerd 

worden, maar op termijn zou dan een openbare procedure 

tot kandidatuurstelling doorlopen worden.

Andere onderdelen van de Pupillensite zouden dan juist 

weer kunnen worden gevaloriseerd door het overdragen 

van het eigendomsrecht aan een private partij. Dit 

is bijvoorbeeld te bedenken voor de herbestemming 

van de overige gebouwen naar woningen, kantoren en 

retail of horeca. Het volume van deze invullingen is 

relatief beperkt en vormen vanwege de locatie en de 

patrimoniale uitstraling van de gebouwen een uitstekende 

vastgoedopportuniteit, met een hoog opbrengstpotentieel 

voor AGSA. De valorisatie van de best in de markt 

liggende onderdelen van het concept (residentieel wonen, 

assistentiewoningen, mogelijks ook bouwdelen bestemd 

voor kantoren, retail en horeca) zouden AGSA moeten 

toelaten om te investeren in het openbaar domein, in 

de evenementeninfrastructuur (toren en overkapping 

park), in de renovatie van het stadhuis of nog de bouw van 

betaalbare koopwoningen aan de Graanmarkt. 

MARKETINGSTRATEGIE


