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DE EERSTE STAP NAAR EEN NIEUWE BESTEMMING

EEN NIEUWE START VOOR DE STAD

Een stad is een levend wezen. Een stad moet zuurstof
krijgen en gevoed worden met nieuwe impulsen, want
een levendig centrum is als een kloppend hart. Het
brengt de omgeving in beweging: steriel wordt vitaal,
barrière wordt brug. Door die hernieuwde activiteit te
vertakken, dringen we door in het weefsel van
de gemeenschap en verbinden we niet alleen stadsdelen,
maar ook mensen.

Verandering is Aalstenaars niet vreemd. Het is geen
toeval dat carnaval hier zo uitbundig gevierd wordt.

Het gaat niet om inplanten, maar om ontwikkelen. Laten
groeien. Een project wordt een traject. Een ambitie wordt
een idee, wordt een plan. Door historische gebouwen een
nieuwe bestemming te geven, ontstaat er een nieuwe
dynamiek; dat is de mobiliteit van immobiliën.
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Carnaval is een ritueel waarbij gangbare conventies
tegen het licht gehouden worden en tradities uitgedaagd
worden. Die kritische, eigenzinnige kijk typeert de
bewoners van Aalst. Een bouwproject in het centrum van
de stad mag dus gerust de platgetreden paden verlaten:
een straat op maat van voetgangers of openbare ruimte
met private tuinen, tegenstellingen staan de harmonie
niet in de weg.
In onze visie houden we rekening met de uitgesproken
eigenheid van de Aalstenaars.Tegelijk grijpen we deze
kans om hen te verrassen met een nieuw elan en nieuwe

impulsen. We zetten hun stad op de kaart met een
opvallend project, een positief verhaal, een uithangbord
dat mensen uit de wijde omgeving aanspreekt. Een
paradepaardje voor de stad met de bekendste optocht
van het land.
Het project focust op kwaliteit die tastbaar en voelbaar
is. Niet alleen wat het bouwen betreft, maar ook op het
vlak van leven. Daar ligt de grootste opportuniteit. We
vullen de lacunes op in het huidige aanbod van Aalst met
meer groene ruimtes, publieke functies en organische
mobiliteit. We recupereren de historische erfenis als
bouwsteen voor een stedelijke toekomst met ambities op
mensenmaat, verrijkend voor alle betrokken partijen.

Visualisatie binnentuin Pupillensite, gekeken in
noordelijke richting.

LOOF - AALST OPENT PERSPECTIEVEN
LOOF laat Aalst opleven. Het is een bron van zuurstof
die een hele gemeenschap kan revitaliseren; een hecht
maar flexibel geheel van elementen die de ruimte krijgen
om zich afzonderlijk te ontwikkelen. Een thuis voor tal
van ‘organismen’: bewoners kunnen er zich in alle comfort nestelen, bezoekers komen er met plezier ontdekken
en ondernemers plukken de vruchten van al die activiteit.
Een stad die openstaat voor vernieuwing is een stad die
openbloeit. We bieden beleving en zetten de omgeving
in beweging. Deze groei schept nieuwe mogelijkheden
en die aanstekelijke vitaliteit verspreidt zich binnen het
bestaande weefsel. Zo versterken we de uitstraling en
aantrekkingskracht van de binnenstad, de kern van Aalst.
LOOF wordt een hefboom voor de hele gemeenschap.

MASTERPLAN ALS TOOL
LOOF is als een bladerdak dat beschut, maar niet
belemmert. Door fysieke barrières open te breken,
brengen we licht en lucht binnen. We moedigen mensen
aan te ontmoeten en te ontspannen. Soms publiek,
middenin de bedrijvigheid. Soms discreet.
Terwijl hotelgasten genieten van hun aperitief, komen
buurtbewoners een hapje nuttigen. Op het ene bankje
wisselen stapelverliefde tieners innige blikken uit,
op het andere verdiept een koppel zich in een stapel
weekendkranten. Speelse fonteinen dagen kinderen uit
tot een watergevecht en op een basketbalveldje worden
de ‘skins’ afgedroogd door de ‘shirts’. LOOF ruist en
bruist.

Deze bundel bevat de concepten, plannen en nota’s die
de visie en het masterplan LOOF voor de Pupillensite te
Aalst ondersteunen.
Het voorliggend plan is een tussenstand. Het vertaalt
de ambities die het ontwikkelingstraject koestert
om van deze site een hoogwaardige en duurzame
stadsontwikkeling te maken. Het masterplan heeft
geenszins de intentie om definitief te wezen. Het
ambieert om op een flexibele manier wijzigingen op te
nemen, om te groeien door de tijd en om in te spelen op
alle toekomstige parameters die gesteld zullen worden
door overheden, beheerders, investeerders, gebruikers
en andere belanghebbenden.
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LOOF BRENGT GROEN IN DE STAD
Aalst telt een erg beperkt aantal groenruimtes in de
binnenstad: open plekken zijn veelal verharde pleinen en
koeren en worden vaak dan nog ingenomen door auto’s
en parkeerplaatsen. De Graanmarkt is de enige echt
groene ruimte in de stadskern.
Groen is beperkt tot de randen, ook het aantrekkelijke
Stadspark bevindt zich op een eindje lopen van de
historische kern.
De industriële impact op de stad biedt echter heel wat
potenties. Gekoppeld aan de Dender kan een systeem
van groenruimtes geleidelijk aan zuurstof in de stad
brengen.
LOOF wil dit groen nog verder doortrekken, tot midden
in het centrum. De Pupillensite wordt de aanzet van een
nieuwe groene long voor Aalst.
Het project wenst zich hierbij niet te beperken tot
de site zelf. LOOF verspreidt zich als een bladerdak
over Aalst en grijpt de potentie van het grote aantal te
herontwikkelen sites aan om geleidelijk aan groen te
injecteren in de stad. Als een positief virus wil LOOF zich
uitspreiden over Aalst.

EEN DIVERS PROGRAMMA VOOR EEN LEVENDIG STADSHART
Het voorzieningenapparaat van Aalst wordt weergegeven op deze kaart en toont meteen
de sterke aanwezigheid van industrie, waarvan een groot deel op termijn zal kunnen
plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen.
Midden in de stadskern bevindt zich een kwalitatief winkelgebied dat omwonenden
aantrekt voor periodieke aankopen. Grotere winkels en commerciële ruimtes bevinden
zich buiten het centrum.
Momenteel is er qua verblijfsmogelijkheden een aanbod van 6 hotels in Aalst en qua
meeting locaties tellen we 15 plekken. Zoals verder in deze bundel zal aangetoond
worden biedt de Pupillensite opportuniteiten tot uitbreiding van dit aanbod.
Aalst kent internationale faam o.w.v. haar zorginstellingen, m.n. het OLV Ziekenhuis. De
vraag dient gesteld of er activiteiten kunnen gekoppeld worden aan deze functie in de
binnenstad om zo deze identiteit als zorgstad te ondersteunen.
De functionele invulling van de Pupillensite zal in elk geval worden aangegrepen om de
binnenstad te transformeren. Hierbij wordt maxiamaal ingespeeld op de (vernieuwde)
identiteit van de site en bij uitbreiding van Aalst. LOOF wenst aantrekkelijke publieke en
recreatieve functies te koppelen aan residentiële invullingen. Vernieuwende vormen van
functievermenging en een levendig stadshart staan hierbij voorop.

AANBOD HOTELKAMERS IN AALST
Hoewel de hotelmarkt in België geen groei kent, is ze in Aalst de laatste 5 jaar licht gegroeid met 6%. Aalst heeft momenteel 6
hotels. Meer dan de helft van het huidige aanbod hotelkamers wordt aangeboden door twee grote hotelketens, nl. Ibis en Best
Western, resp. een 3 en 4sterren hotel.
Opvallend echter is wel dat enkel de 4sterren hotels vergaderzalen aanbieden.
Als men het aantal hotelkamers (246 bedden) in Aalst vergelijkt met die in de stad Mechelen (75.000 inwoners) is het de
helft (550 kamers). Op basis van deze vergelijking met Mechelen en de groei van het aantal overnachtingen in de Vlaamse
kunststeden, is er nog een potentieel voor meerdere hotels in Aalst.
De hotelmarkt kende de afgelopen 10 jaar een dynamische stijging van 25% aan overnachtingen. Bijzonder is dat andere
statistieken aangeven dat slechts 27% van de overnachtingen voor professionele doeleinden worden aangewend en de
resterende 73% voor toeristische doeleinden. Nu de economische crisis van 2008 ruimschoots achter de rug is, is de crisis
van de hotelmarkt ook voorbij en zijn de voorspellingen opnieuw in stijgende lijn. In Aalst maakt zakelijk verblijf een groot deel
uit van de overnachtingen, we denken hierbij aan business doeleinden en zorgtoerisme.

Winkelgebied

AANBOD AAN CONGRESZALEN

Commercieel gebouw

meeting locaties in Vlaanderen:
%
40%
38%
14%
8%
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type		
Hotel 		
Special Venue
Congres centra
andere logies		

aantal
352
382
123
70

Aalst heeft in zijn totaliteit 15 meeting locaties waarvan twee terug te
vinden zijn in de viersterrenhotels en de andere in grotere feestzalen
welke voldoende ruimte bieden maar minder scoren als het aankomt
op gebied van multimedia voorzieningen. Een meer professioneel
aanbod wordt sinds april 2016 aangeboden in een Business Center
door Regus (in Erembodegem) in de directe nabijheid van de
autosnelweg E40 (40 kantoren voor 139 personen, 3 vergaderzalen
en business lounge).

Publiek gebouw
School
Zorg
Hotel

*

Meeting locatie
Industrie

*

LOOF VERTAALT UITDAGINGEN IN KANSEN
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Lopende woonprojecten in Aalst
SITE

AANTAL UNITS

TERMIJN

1 Capucienenklooster

145 luxe-flats

Oplevering mei 2016

2 Verkaveling ‘Ten Rozen’

60 eengezinswoningen + 125
appartementen in verschillende
fases
252-338 woningen
(eengezinswoningen en enkele
meergezinswoningen)

3 Uitbreiding Stadspark

Reeds 50 grondgebonden woningen
gebouwd en bijna verkocht, rest op
termijn van 10 jaar
RUP goedgekeurd juni 2014

4 Tragel-site

Max. 800 units (80.000 m²)

Realisatie ontsluiting 2017, start
sporthal 2018, daarna concretere
plannen over invulling

5 Pierre Corneliskaai

Max. 500 over 6 bouwblokken indien
woonmogelijkheid binnen RUP
maximaal wordt ingevuld

10jaren plan

6 Pendelparking

900 parkeerplaatsen en 750
fietsenstallingen, mogelijks
appartementen, kantoren,
stationsgebonden winkels, horeca,
recreatie

Start werken 2016, einde werken 2018,
aanvang woningbouw afhankelijk van
ontwikkelingen Tragel en Corneliskaai

7 Pier Kornel

400tal wooneenheden in 3 fases

8 Immerzeelsite

Bouw eerste fase (34 woningen, 27
appartementen) bijna afgerond
Realisatie wordt gespreid over 10
tot 15 jaar

9 Karmelietessenklooster

Woonontwikkeling van 800
woningen
64 appartementen

10 Project Carglass

35 appartementen

Aanvang werken mei 2016
Timing onbekend

WOONAANBOD EN WOONMARKT

LOOF ALS VERNIEUWENDE WOONBELEVING

Het huidige woonareaal van Aalst wordt grotendeels
gekenmerkt door rijwoningen en een beperkt aanbod
aan appartementen binnen de Wallenring. Op basis
van cijfers omtrent de woonmarkt stellen we vast dat
het woonaanbod de afgelopen 3 jaar een forse stijging
onderging en dat deze teneur, door vele geplande
woonontwikkelingen, zich het komend decennium alleen
maar zal verderzetten. De verkoop van vastgoed verloopt
vlot en met een gezonde dynamiek. Toekomstige grote
residentiële projecten kennen een sterk doorgedreven
fasering waarbij maximum een 50-tal woningen per fase
wordt opgetrokken om zo het relatieve evenwicht tussen
vraag en aanbod te bewaren.

Er dient rekening gehouden te worden met een
veranderende “mindset” bij de woonconsument en deze
transformatie is het meest typerend voor zij die wensen
te wonen in het stadscentrum. De verwachtingen op
gebied van hetzij winkelen, hetzij dineren alsook “het
wonen” zijn gewijzigd en moeten een ware beleving
bieden.

Op 1 januari 2013 telde men in Aalst 82.500 inwoners.
De 5 voorafgaande jaren kende men een stijging
van gemiddeld 650 inwoners en was er toename
van gemiddeld 400 woningen per jaar. De Aalsterse
woningmarkt trekt vooral jongvolwassenen en in
mindere mate ook gezinnen met kinderen aan. Er is
een leeftijdsevolutie te merken. Zo is er een sterke
stijging 55-74 jarigen, de zgn. (late) babyboomers en een
lichte stijging 80-plussers komende van de omliggende
gemeenten. De stijging van 30-ers, jonge kinderen en
senioren zal de komende jaren veel sterker toenemen
naarmate het woonaanbod aangepast wordt.
Een bijkomend algemeen fenomeen van
gezinsverdunning naar 1 à 2 persoonshuishoudens
en alleenstaanden heeft ook in Aalst een invloed op
de woningtypes in de nieuwbouw. Het aantal open
en gesloten bebouwingen maakt plaats voor een
tussenvorm van woningtype waardoor de halfopen
bebouwing in nieuwbouw het sterkst vertegenwoordigd
is. Van het op heden gekend totaalaanbod aan
nieuwbouw woonunits vertegenwoordigen
appartementen slechts een kwart. Daarnaast stellen
we vast dat het bouwen van appartementen buiten het
stadscentrum relatief beperkt blijft.

De levensstijl en denkwijze van de consument schept
vandaag andere verwachtingen van een aantrekkelijke
woonplek. Hoe brengen we beleving tot leven in het
Pupillencomplex? In de geschiedenis heeft het plaats
geboden aan kloosterlingen, civiele en militaire
gevangenen, de soldaten van de Pupillenschool,
oorlogsslachtoffers, krijgsgevangenen, jonge
geestelijken in opleiding en de Gerechtelijke politie.
Dit historisch pand heeft ongetwijfeld een sterke
aantrekkingskracht voor een specifieke doelgroep die
in een oud gebouw met karakter wil wonen, die de
hoofdbibliotheek en de academie weten te appreciëren,
omringd willen worden door gezellige straatjes en
pleintjes en die willen genieten van de denderende
stadskern. Dat alles nog eens in de directe nabijheid
(500m) van het treinstation.
De doelgroep is niet de grote gezinnen maar eerder
de 1 à 2 persoonshuishoudens. Maatschappelijk,
cultureel tot sociaal geëngageerde mensen, van jong
tot oud, met of zonder kinderen zijn al stappen in
de richting van een UNIEKE woonbeleving die LOOF
wil aanbieden. We zien vooral potentie voor actieve
50-plussers en jonge tweeverdieners. Hierbij mikken
we op een exclusieve uitstraling, ruimtelijke beleving,
kwaliteitsvolle omgeving, bereikbare voorzieningen en
betaalbare luxe. Binnen dit karakter wordt een gezonde
sociale mix inzake woonaanbod nagestreefd: een
diversiteit aan types zal een divers publiek aantrekken.
Een belangrijke economische randvoorwaarde is de
prijs-kwaliteitverhouding die ook hier bepalend zal
zijn voor het slagen van deze nieuwe multifunctionele
bestemming.

LOOF ALS KADER VOOR DUURZAME MOBILITEIT
Aalst heeft grote plannen: het ambitieuze nieuwe
mobiliteitsplan organiseert via de ‘Wallenring’
de mobiliteit van de stadskern op het tracé van
de historische stadsomwalling. Het voorziene
éénrichtingscircuit, gerealiseerd op het tracé van
Vaartstraat – Esplanadestraat, garandeert een
robuustere bereikbaarheid en ontsluiting van de
historische stadskern, op schaal van Aalst. Door het
aanbrengen van terugkeerlussen kan tevens een
bereikbaarheid worden georganiseerd via zogenaamde
‘poorten’, zodat niet altijd de volledige Wallenring hoeft
afgereden te worden om terug te keren. Voor voorliggend
project is hiertoe een éénrichtingslus gevormd door
Graanmarkt – Zwarte Zustersstraat – Molenstraat van
belang.
LOOF past zich optimaal in in de vooropgestelde
structuur en vertaalt de ambities in een concrete
uitwerking. Vernieuwende concepten als ‘shared space’
worden toegevoegd en er wordt een visie vooropgesteld
voor een alternatief en aantrekkelijk traject voor
voetgangers en fietsers doorheen de binnenstad. Er
wordt maximaal ingezet op een vlotte verbinding met
treinstation, bushalte en omliggende parkings. De stad
wordt doorwaadbaar: voetganger en fietser krijgen
maximaal de ruimte om zich veilig en makkelijk te
bewegen doorheen de binnenstad. Duurzame mobiliteit
als basis voor een leefbaar en aangenaam Aalst.
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VERBORGEN STADSDEEL VOL POTENTIE
De Pupillensite, strategisch gesitueerd tussen
marktplein en station, vormt een aaneenschakeling van
- veelal verborgen - plekken en gebouwen met diverse
karakters en sferen.
Aan de westzijde wordt het complex begrenst door de
Zwarte Zustersstraat en Graanmarkt die deel uitmaken van
de belangrijkste as voor voetgangers en fietsers tussen
stadscentrum en station. De groene Graanmarkt is een
belangrijke publieke ruimte voor de stadkern.
Aan de oostzijde geeft het bouwblok van de Kattestraat,
een drukke doch sterk monofunctionele winkelstraat,
een gefragmenteerde indruk van achterkanten naar de
site toe. Momenteel is dit bouwblok erg gesloten maar
we erkennen de potentie om doorsteken te voorzien.
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Het gebouwencomplex is opgetrokken rondom
een reeks koeren en binnentuinen. Stadhuis en
Landhuis omarmen een statige binnenkoer. Klooster
en Hotel Van Langenhove geven uit op een parking
met gefragmenteerde en onafgewerkte randen. Het
binnenplein van de Pupillensite zelf is ingenomen door
een parking en telt een aantal waardevolle bomen.
Momenteel is de toegang tot de Pupillensite en het
binnengebied achter Hotel Van Langenhove een vreemde
situatie. Er ontbreken goede doorsteken om makkelijk
van de ene plek naar de andere te kunnen gaan.
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Ten noorden van de site wordt het voormalige
gebouwencomplex van de Gerechtelijke Politie door
AGSA ontwikkeld tot multifunctioneel gebouw met
hoofdbibliotheek en academie voor podiumkunsten.

TE

T
KA
T

A
RA

ST

Huis De Bolle takt aan op de Zwarte Zustersstraat en
heeft een binnengebied dat voor het grootste deel is
volgebouwd met een amalgaam van fabrieksgebouwtjes.
Het binnengebied zou via een eenvoudige connectie
gelinkt kunnen worden met de aanpalende Carglass-site
en het recent heraangelegde Werfplein en het nieuwe
administratief centrum.
GROTE MARKT

Overzichtsbeeld van het projectgebied.
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PUPILLENSITE ALS SCHAKEL

GROENE PLEKKEN
De potentie van de site wordt aangegrepen om maximaal
groene plekken te creëren in de stadskern. Een systeem
van publieke ruimtes met elk een eigen karakter, schaal
en sfeer vormt de basis van het ontwerp.
De Graanmarkt wordt een volwaardig park, sterk
ingegroend en opgespannen tussen Pupillencomplex en
school.
Doorheen de Pupillensite slingert een aaneenschakeling
van koeren, tuinen en pleinen die elk een specifieke,
nieuwsoortige publieke ruimte met eigen karakter
vormen voor Aalst.
De aldus ontstane groenstructuur transformeert
het weefsel en organiseert de site en toekomstige
ontwikkelingen. Er wordt maximaal ingezet op plekken
waar mensen elkaar ontmoeten, zich ontspannen en
ontdekken.

MULTIFUNCTIONEEL EN DIVERS PROGRAMMA
Gekoppeld aan de routing doorheen de site worden
diverse programma’s ingeplugd. Langsheen de hoofdas
van Graanmarkt en Zwarte Zustersstraat is er plaats voor
diverse functies met een publiek karakter: bibliotheek en
academie, ateliers en buurtfuncties, verblijfsaccomodatie
en leisure.
De Kattestraat is vandaag een monofunctionele
winkelstraat die ‘s avonds leeg is: introduceren van
andere activiteiten zoals horeca gekoppeld aan de
doorsteken zal hier meer leven in blazen.
Wonen wordt georganiseerd op de tweede linie rond
de binnengebieden, ingebed in het groen alsook op de
verdiepen.

NIEUWE CONNECTIES EN DOORWAADBAARHEID
De Zwarte Zustersstraat en Graanmarkt worden ingezet
als hoofdas die de flows tussen station en markt op een
vlotte manier organiseert. Deze ‘Stedelijke Promenade’
wordt zo gedimensioneerd dat verschillende stromen en
programma’s kunnen worden geabsorbeerd.
Centraal doorheen de site verbindt de
‘Tuinenpromenade’ de verschilende binnenhoven,
groenzones en pleinen. zo wordt een alternatief en
aantrekkelijk traject in het groen aangeboden.
Twee nieuwe dwarse doorsteken vanaf de Kattestraat
doorsnijden het weefsel en zorgen voor een maximale
doorwaadbaarheid.
Zo ontstaat een systeem van aangename
wandelverbindingen dat de bestaande
bouwblokkenstructuur respecteert en herinterpreteert.
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ERFGOED ALS BOUWSTEEN

DRIE BESCHERMDE PANDEN: HOGE ERFGOEDWAARDE
De Pupillensite beslaat een groot deel van het hart
van de stad. Vanaf de zijde van de Grote Markt wordt
de site gekenmerkt door gebouwen met een hoge
erfgoedwaarde die beschermd zijn als monument.
Hun gevels met gepleisterde afwerkingslagen (vaak
geschilderd in een lichte kleurtint) maken deel uit van
het typische straatbeeld van Aalst met de 18 en 19deeeuwse bepleisterde gevels. De beschermde gebouwen
die deel uitmaken van het masterplan zijn: het ensemble
van het stadhuis, het voormalig klooster van de Zwarte
Zusters en het Hotel van Langenhove. Deze gebouwen
liggen allen geschakeld rondom een binnenstedelijke
ruimte. Twee monumentale bomen zijn hier beschermd:
enerzijds een Ginko Biloba, gelegen achter Hotel van
Langenhove, anderzijds een beuk, die op de hoek van
een naastliggend perceel ingeplant staat en waarvan de
kroon een bladerdak geeft naar de bezoekers.
Het masterplan respecteert de architecturale
opbouw van de beschermde panden. De toekomstige
verdere uitwerking naar een architectuurproject van
de gebouwen dient voorafgegaan te worden door
een gedetailleerde bouwhistorische studie, met als
voornaamste doel de bepaling van de kwaliteiten van de
site, de gebouwen en hun potentieel.

STADHUIS: PRESTIGEGEBOUW EN LANDHUIS
Grenzend aan de Grote Markt ligt in het hart van de
stad het stadhuis, een gebouwenensemble gegroepeerd
rondom een rechthoekige binnenplaats, geplaveid met
kasseien. Twee grote bouwfases worden onderscheiden
in dit ensemble: enerzijds het voormalige landhuis
dat werd opgericht in het midden van de 17de eeuw,
anderzijds de vleugel uit 1828 van architect Louis
Roelandt, die met een monumentale neoklassieke gevel
het gezicht vormt van het stadhuis aan de Grote Markt.
De westvleugel wordt mee opgenomen in het

Noordvleugel stadhuis:
onbepleisterde gevel
naast middenrisaliet

Noordvleugel
stadhuis: bepleisterde
gevel na recente
restauratiewerken

Waardevolle delen
worden maximaal
behouden.
Onzuiverheden worden
verwijderd en maken
plaats voor uitbreidingen
die het geheel weer
leesbaar en functioneel
maken. Nieuwe addities
bakenen ruimtes af en
gaan de relatie aan met
het erfgoed.
1 Stadhuis
2 Klooster Zwarte
Zusters
3 Hotel Van
Langenhove
4 Pupillensite
5 Huis De Bolle
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masterplan. Het betreft een deel van het gebouw
uit het midden van de 17de eeuw in een typische
bak- en zandsteenstijl met zadeldak en rechthoekige
dakkapellen. De aangrenzende noordvleugel met
uitgewerkt middenrisaliet in een rococo vormgeving werd
reeds gerestaureerd. De gerestaureerde gevels vormen
een breuk met de gevels van de westvleugel. Het lijkt
ons aangewezen de gevels van de westvleugel eenzelfde
afwerking te geven als de aangrenzende noordgevel,
waardoor de architectuur terug leesbaar wordt als één
geheel rondom de binnenkoer.
Bij een herbestemming voor dit erfgoed dient de typische
kameropbouw en circulatie behouden te worden,
evenals de gevelopeningen met typische kruisvensters.
Het maken van een bouwhistorische studie over dit
beschermd geheel zal verder de waarden definiëren die
dienen gerevaloriseerd en versterkt te worden.

KLOOSTER ZWARTE ZUSTERS
Bronnen die teruggaan tot de 15de eeuw maken
melding van de kloostergemeenschap van de Zwarte
Zusters te Aalst. Op het einde van de 18de eeuw werd
de kloostergemeenschap ontbonden en hun goederen
openbaar verkocht. In 1805 werd de communiteit
hersteld en gingen zij op zoek naar een nieuw
onderkomen. Zij kochten op dat moment het huidige
kloosterpand dat gebouwd was in de 17de eeuw, al was
dit nog niet zo groot. Verbouwingen, verfraaiingen en
uitbreidingen volgden. Zo werd bijvoorbeeld de kapel
opgericht tussen 1830–37.
Het klooster werd verder uitgebreid bij de aankoop van
de aanpalende woning in 1930. Deze woning, ook wel
gekend onder de naam ‘huis De Kegel’, werd in 1875
opgericht.
In de jaren ’70 werd het klooster aangekocht door
de stad Aalst. Om het klooster te herbestemmen tot
kantoren werden er verbouwingswerkzaamheden
uitgevoerd.

Voorgevel Klooster
Zwarte Zusters (KIK, 1945)

Voorgevel Klooster
Zwarte Zusters: licht
groen geschilderd,
fronton boven lijstgevel
niet meer aanwezig
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Het beschermde klooster wordt mee opgenomen in het
masterplan, met uitzondering van de aangrenzende
kapel. Doorheen de geschiedenis werd het kloosterpand
meermaals verbouwd en aangepast aan de veranderende
noden van de gebruikers. Het pand wordt echter wel
gekenmerkt door zijn kamerstructuur en circulatie.
Het is deze geleding van het pand die in het masterplan
naar voor wordt geschoven als richtinggevend voor een
herbestemming. Een toekomstige nieuwe functie moet
verenigbaar zijn met deze typische opbouw van kamers.
Ook de bepleisterde gevels en de hellende dakopbouw
zullen mee de toekomstige functies bepalen.

HOTEL VAN LANGENHOVE
Dit Hotel de Maître grenzend aan het klooster van
de Zwarte Zusters werd opgericht in de 18de eeuw.
In dit imposante stadspaleis leefden verschillende
opeenvolgende generaties van de familie van
Langenhove, een familie die een vooraanstaande rol
speelde in het politiek en sociaal leven van de stad. Op
het einde van de 19de eeuw werd het geheel verkocht
aan de stad Aalst die er het ministerie van Justitie in
huisvestte. Op het einde van de koetsdoorgang werden
er hiervoor doorgangscellen gebouwd die nu verdwenen
zijn. Vervolgens werd het gebouw herbestemd tot
rechtbank van koophandel en later tot het departement
financiën van de stad, allen kantoorfuncties waarvoor
verbouwingen en aanpassingen werden gemaakt aan
het voormalige Hotel. Doorheen de jaren is het pand
veranderd doordat de orangerie en de stallingen werden
gesloopt.
Net zoals het voormalig klooster heeft dit pand zijn
kamerstructuur en circulatie behouden. Het is een
belangrijk aandachtspunt dat er een functie moet
gezocht worden die verenigbaar is met de typische
opbouw.

Voorgevel Hotel van
Langenhove

PUPILLENSITE: BEELDBEPALENDE ERFGOEDWAARDE
Naast de drie beschermde gebouwen ligt de Pupillensite
zelf. Dit gebouwensemble is opgenomen op de inventaris
van het bouwkundig erfgoed. Aan de zijde van de
Graanmarkt wordt de gevelwand gekenmerkt door
verspringende kroonlijsten, baksteengevels met houten
schrijnwerk en hellende daken met pannen in gebakken
aarde. Deze opbouw verraadt een structuur van de panden
die ouder is als de achtergelegen uniforme bebouwing.
Op oudere foto’s is het duidelijker dat deze pleinwand
gevormd wordt door individuele woonhuizen. Doorheen
de tijd hebben de gevels een gelijkvormiger karakter
verkregen, door het verwijderen van afwerkingslagen. Aan
de achterzijde wordt de opbouw van voormalige individuele
woonhuizen nog duidelijker door de verspringende
gevellijn tussen de verschillende panden. In het interieur
van de bebouwing zijn slechts weinig authentieke
elementen bewaard, hoewel ze mogelijk nog een oudere
kern bevatten. Zo zijn er tijdens het plaatsbezoek gewelfde
bakstenen kelders waargenomen, op een enkele plaats
ondersteund door een natuursteen kolom. De dakkap
van enkele woonhuizen bevat nog enkele authentieke of
oorspronkelijke elementen.
Naast de gebouwvleugel die grenst aan de Graanmarkt
liggen drie vleugels die gekenmerkt worden door een
strenge gevelarchitectuur. Deze dateren van de tweede
helft van de 19de eeuw. Een school voor de kinderen
van soldaten wordt er in ondergebracht. De gebouwen
worden voortdurend aangepast om de uitbreidende
school te faciliteren. De gebouwen huisvestten in de
tweede helft van de 20ste eeuw de Gerechtelijke Politie
en een deel van de Ministeries van Financiën en Justitie.
Hiervoor werd een grootschalige renovatiecampane
uitgevoerd.
Deze dualiteit tussen de gevelwand aan de zijde van de
Graanmarkt met voormalige individuele woonhuizen
enerzijds en de uniforme bebouwing van de drie
omgevende wanden rondom het binnenplein anderzijds
wensen wij te accentueren. Deze site verdraagt grote
aanpassingen, maar de bestaande waarden mogen
hierbij niet uit het oog verloren worden. Zo is de
gevelwand met voormalige individuele woonhuizen aan
de zijde van de Graanmarkt te behouden. De gevels aan
de achterzijde vormen een uniform en statig plein. Het
plein waarrond deze statige gevels zich schikken, dient
open te blijven waardoor het visuele geheel bewaard
blijft.

HUIS DE BOLLE: BEPERKTE ERFGOEDWAARDE
Tot slot ligt in de Zwarte Zusterstraat een woning met
achterliggende fabrieksgebouwen. Het werd opgetrokken
in het begin van de 20ste eeuw. Een brand tijdens
WOII verwoestte deels het gebouw, waarna het werd
herbouwd. Hoewel de voorgevel zich goed integreert
in zijn historische omgeving, worden er geen speciale

Voorgevel Pupillensite
met afzonderlijke
woningen (eind 19de –
begin 20ste eeuw)

Voorgevel Pupillensite
ontdaan van
afwerkingslagen

19de-eeuwse vleugels
rondom plein (eind 19de
– begin 20ste eeuw)

19de-eeuwse vleugels
niet gewijzigd

Axonometrische
weergave van het
voorgesteld concept.
Stadhuis, Klooster
en Hotel worden
maximaal behouden
en geïntegreerd in de
omgeving.
Pupillencomplex krijgt
een architecturale
additie aan de boven- of
buitenzijde die zich als
een totaalbeweging
rondom het gebouw
plooit en het
geheel bewoonbaar
en hedendaags
maakt. Vanwege
hun beeldbepalend
karakter worden de
gevels uitgevend op de
binnentuin maximaal
intact gehouden en
gerestaureerd. Een
nieuw balkvormig
volume wordt
ingeplugd en brengt de
Pupillentuin op schaal,
zonder te overheersen.
Huis De Bolle krijgt een
nieuwe invulling in het
binnengebied.

8

B
10

9

2

4

A

9

3

5

6

AALST
OPENT
PERSPECTIEVEN.
B

1
2
3
4
5

9

Graanmarkt
Pupillentuin
Kloostertuin
Stadstuinen
Binnenkoer

6
7
8
9
10

Stadhuiscomplex
Hotelcomplex
Huis De Bolle
Uitbreidingsvolumes
Multifunctioneel gebouw

A

1

8

7

10

Impressies van de maquette illustreren hoe LOOF
het weefsel transformeert tot een groen en bruisend
stadsdeel
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Een zicht vanaf het Klooster richting Landhuis (links) en Pupillensite (rechts) toont de
sterk ingegroende Kloostertuin. Het Pupillencomplex wordt uitgebreid met een nieuw
volume dat zich rondom het gebouw plooit en zich naar de zuidzijde vertaalt in een
systeem met wintertuinen en terrassen. Groen is aanwezig tot in de architectuur. De
hedendaagse toevoeging aan het Pupillencomplex wordt maximaal ingevuld met groen:
planten op terrassen en wintertuinen afgewisseld met groenstroken. Op lange termijn
kan een nieuw volume in de vorm van een urban villa worden toegevoegd om zo de
publieke ruimte duidelijke randen te geven.
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PARK: GRAANMARKT
De Graanmarkt wordt heringericht als hedendaagse,
frisse parkruimte met groene uitstraling.
De westzijde wordt ingezet als shared space die de
passage van voetgangers en fietsers tussen station en
centrum organiseert.
Er wordt een poreuze overgang gecreëerd tussen
minerale en groene ruimte. Op het raakvlak tussen
beiden worden platformen voorzien die verschillende
activiteiten kunnen absorberen. Hier krijgen
speelelementen, sportveldjes, zitmeubilair, terrassen en
tijdelijke invullingen (exposities, infomarktjes, optredens,
etc.) voldoende ruimte. De Graanmarkt wordt een
ontmoetingsplek voor alle leeftijden.
De bestaande bomen worden behouden en aangevuld
met nieuwe inheemse soorten. Twee paden kronkelen
doorheen de groenruimte en geven toegang tot het park
met laaggroeiende beplantingen, grassen en gewassen
tussen de bomen.
De bestaande weg langsheen de school wordt geknipt
en het groen wordt doorgetrokken tot aan de school
waardoor het park vergroot en de school in de
groenruimte komt te staan. Een eenrichtingslus in
halfverharding doet dienst als kiss&ride en organiseert
tevens de toegang tot de bestaande ondergrondse
parkeergarage bij het appartementsblok aan de
zuidzijde. Buiten de openings- en sluitingsuren van de
school is de strook langs de school niet toegankelijk
voor wagenverkeer en wordt ze deel van het park. De
groenzone kan worden ingezet als speel-, ontmoetingsen sportplaats voor de kinderen van de aanpalende en
ook andere scholen uit de omgeving.

GROEN HART: PUPILLENTUIN
Het binnengebied van de Pupillensite wordt ingericht als
groene binnentuin. Centraal organiseert een minerale
strip de bezoekersstromen. Deze wordt opgeladen met
infrastructuur en zitmeubilair en maakt een zachte
overgang met het groen.
Aan de oostzijde - tussen balk en gebouwen aan de
Graanmarkt - ontstaat een tussenruimte die kan ingezet
worden voor activiteiten gekoppeld aan de publieke plint
van deze gebouwen met o.a. ateliers, workshops en
polyvalente ruimte.
De westzijde van de binnentuin wordt maximaal
ingegroend. Bestaande waardevolle bomen worden
maximaal behouden en er worden enkele nieuwe
inheemse bomen toegevoegd voor een diverser karakter
en ter ondersteuning van het totaalbeeld van een groene
bladerdak. Enkele bomen verdwijnen om het geheel een
luchtig karakter te geven en voldoende licht toe te laten.
Een zachte morfologische topografie creëert een
overgang tussen meer publiek en privater groen voor
de omliggende woonunits en kan worden ingezet als
element om op te spelen en verpozen.
Aansluitend aan de gebouwen geeft een halfverharding
toegang tot de omliggende gebouwen.
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EEN RIJK EN DIVERS LANDSCHAP

RESIDENTIËLE TUINEN EN BOOMGAARDEN:
STADSTUINEN
De zone achter de westgevel van de Pupillensite en
ingesloten door de karaktervolle muur van het bouwblok
van de Kattestraat wordt ingericht als een patchwork van
tuintjes en boomgaarden. De ontstane groentypologie
is rechtstreeks gereateerd aan het idee van ‘verborgen
tuinen’: private tuinen gekoppeld aan het residentieel
geruik die zo ontworpen zijn dat er gelegenheden
ontstaan om over de muur te kijken en de sfeer van deze
plek te delen met voorbijgangers.

CONTEMPLATIEF GROEN: KLOOSTERTUIN
De zone tussen Pupillensite en Stadhuis wordt
heringericht als groene binnentuin die een
rustpunt vormt in het traject doorheen de site. De
tuinenpromenade doorkruist het gebied aan de westzijde
en organiseert de urban flow doorheen het gebied. Aan
de oostzijde ontstaat een maximale groenruimte die
een gradiënt kent van publiek tot (semi) privaat richting
de aanpalende gebouwen van het Klooster en Hotel.
Door de stromen van voorbijgangers alsook het privater
gebruik te concentreren aan de randen van deze zone
wordt een maximale groene ‘void’ (leegte) afgebakend
die tegelijk dienst doet als frame en als buffer. Deze
ruimte wordt ingericht als een attractieve tuin met
zitelementen en wordt maximaal vrij gehouden zodat
hier ook evenementen zoals een openluchtcinema,
dansvoorstellingen, lokale marktjes, trouwfeesten,
expo’s etc. kunnen doorgaan, al dan niet gekoppeld aan
de nieuwe functionele invulling van Klooster en Hotel.
Er wordt gezorgd voor een optimaal evenwicht
tussen stedelijke continuïteit enerzijds en privacy
van aanpalende programma’s (zoals hotel, wellness,
congresruimte, wonen) anderzijds.

14

INBEDDING IN STEDELIJKE CONTEXT EN TOEPASSEN
VAN HET STOP-PRINCIPE
De beste manier om een duurzame mobiliteit te
garanderen, is het correct inbedden in de stedelijke
context. De uitstekende ligging, in het stadshart van
Aalst en op een steenworp van het station, is al het
halve werk. Om deze uitstekende startbasis ten volle te
valoriseren moet het projectgebied zich plooien naar het
stedelijke patroon van aanwezige en gewenste (langzaam
verkeer) relaties. Op deze manier betekent dit niet
alleen een gegarandeerde duurzame ontsluiting voor het
projectgebied maar ook een meerwaarde voor de stad
Aalst en de omliggende functies.
De verbinding Grote Markt – Station vormt de feitelijke
ruggengraat van het projectgebied en bij uitbreiding
van de stadskern van Aalst, en wordt derhalve dan
ook als ‘Stedelijke Promenade’ opgeladen. Parallel
hieraan wordt een informelere wandelroute, de
‘Tuinenpromenade’ ontwikkeld die doorheen de
verschillende binnengebieden een rustiger alternatief
aanbiedt.
Haaks op deze 2 parallelle relaties worden 2 nieuwe
relaties voorzien. De eerste nieuwe relatie projecteert
een doorsteek van de bestaande Peperstraat naar
de Graanmarkt, waar ze aansluit op de ‘Urban
Promenade’. Op deze manier ontstaat een aantrekkelijke
wandelroute van de omgeving van De Ridderstraat
en Alfred Kelderstraat naar het Station. Een tweede
nieuwe relatie verzorgt een informelere verbinding via
enkele binnenplaatsen vanuit de Kattestraat, langs
de Pupillensite en de tuin van het Stadhuis, naar de
Vaartstraat.
Op deze manier ontstaat een eenvoudig en
leesbaar raster voor langzaam verkeer dat de
nodige doorbraken forceert in dit voorheen moeilijk

MOBILITEITSPROFIEL
Het projectdossier geeft een eerste inschatting van de nieuw te verwachten
verkeersdrukte en het mobiliteitsprofiel van de bestaande functies op de projectsite. We
vallen terug op eigen kennis en een verzameling van diverse gemiddelde kencijfers met
betrekking tot gelijkaardige functies, specifiek voor de regio Aalst. Hiervoor kunnen we
gebruik maken van een ruime eigen ontwikkelde databank met kencijfers vanuit diverse
gerealiseerde projecten en uitgevoerde studies. Op basis hiervan is er een berekening
gemaakt van de totale verkeerstromen van en naar de site (en dit voor de maatgevende
spitsmomenten).
Uit bovenstaande kan afgeleid worden dat de verschillende deelprojecten samen een
bijkomende mobiliteit zullen genereren van ca. 60-85 auto’s per maatgevend spitsuur.
Er dient opgemerkt te worden dat functies zoals bijvoorbeeld hotel, wellness en congres
zeer generiek zijn opgenomen in deze berekening. Daarenboven valt de piekgeneratie van
dergelijke functies niet samen met de klassieke ochtend- en avondspits. Bovenstaande
cijfers zijn dan ook enkel te begrijpen als een richtinggevende spitsuurgeneratie, en
bedoeld als vingeroefening. Op momenten dat er geen congres of wellness plaatsvindt,
daalt de verkeersgeneratie significant.

Zicht op de Graanmarkt met links de Pupillensite
(met ateliers, workshops en lokale activiteiten op het
gelijkvloers); centraal de heringerichte shared space
en rechts het groene park dat zich uitstrekt tot aan de
school.
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doorwaadbare stadsweefsel. Het projectgebied
wordt dan ook ontwikkeld als ontbrekende stapsteen
in dit deel van de stadskern en waardeert de
langzaamverkeersverbindingen op. Tot slot wordt ook
een logische verbinding gemaakt met de Kattestraat,
waarlangs de meeste winkelfuncties binnen de stad Aalst
zijn gelegen, zodat deze in functie van het project meer
opgeladen wordt.
Het gedifferentieerde raster voor langzaam verkeer biedt
tevens de kans om op een decentrale manier om te gaan
met fietsparkeren. Indien dit gecombineerd wordt met
centraal parkeren voor gemotoriseerd verkeer, ontstaat
er als vanzelf een concurrentievoordeel voor de fiets.
De site ligt op ca. 200m. van het station van Aalst
en de bijhorende bushalte. Station Aalst is een ICstation, waardoor zowel amplitude, frequentie als
bedieningsgebied van de halterende treinen hoog ligt.
Het busstation verzamelt alle streek- en stadslijnen van
de stad.
De ‘Wallenring’ vormt de hoofdontsluiting van het
projectgebied. Om deze ‘Wallenring’ zo robuust mogelijk
te maken, krijgt het projectgebied een micro-ontsluiting
op de Graanmarkt/Zwarte Zustersstraat en blokkeren inen uitrijdende auto’s de ‘Wallenring’ niet. Door gebruik
te maken van de éénrichtingslus via de Molenstraat
wordt de adresfunctie op de ‘Sint Anna-brug’
gevaloriseerd, en biedt men bewoners en bezoekers de
kans om comfortabel in- en uit de stad te rijden.
Het grotere parkeerareaal, bij de Pupillensite, wordt
georganiseerd op één micro-ontsluiting. Hierdoor
gebeurt parkeren gecentraliseerd en ontstaat er een
natuurlijk concurrentievoordeel voor de fiets.
Ten behoeve van het Atheneum wordt een Kiss & Ridezone voorzien.

MOBILITEIT OP MAAT

HET ORGANISEREN VAN CONFLICTEN – SHARED SPACE
Graanmarkt en Zwarte Zustersstraat worden
enerzijds opgeladen tot de ruggengraat voor
langzaam verkeer en organiseren anderzijds de
micro-ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer van
de verschillende projectonderdelen. Bijkomend
wordt ook de ontsluitingsruimte van het Atheneum
hierop georganiseerd en is er een functioneel
éénrichtingscircuit voor gemotoriseerd verkeer aanwezig
in functie van de ‘Wallenring’. Dan rijst natuurlijk de
vraag op welke manier het project zal omgaan met de
aanwezige conflicten?
Het krachtige principe van Shared Space (gedeeld
ruimtegebruik) is hierop het antwoord. Dit
verkeersconcept stelt de multifunctionaliteit van de
ruimte voorop en de relatie tussen verkeersveiligheid en
de omgeving centraal. Het belangrijkste uitgangspunt
hierbij is dat de stedenbouwkundige context voorrang
heeft op de verkeerskundige functie. Ofwel: als
verkeersruimtes zijn ingericht als verblijfsruimte, zullen
ze in de eerste plaats niet geïnterpreteerd worden
als verkeersruimte. De essentie bestaat er in dat alle
verkeersdeelnemers bewegen in de openbare ruimte, op
eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Immers, midden in
de stad hoeven alle conflicten en ontmoetingen tussen
de verschillende verkeersdeelnemers niet vermeden te
worden. Het principe van Shared Space is ondertussen
al meer dan 25 jaar oud, en heeft haar degelijkheid al
bewezen. Er zijn situaties bekend waar Shared Space
is geïmplementeerd op locaties met meer dan 11.000
voertuigbewegingen per dag.

PARKEREN
Het parkeren voor de verschillende deelprojecten
gebeurt centraal georganiseerd en ondergronds.

Bewoners, hotelgasten en bezoekers van de congres- en
conferentiefaciliteiten krijgen voorbehouden plaatsen.
Tussen hotel en congres is een bepaalde mate van
synergie in meergebruik van parkeerplaatsen mogelijk.
Het voorziene parkeerareaal schakelt zich in, in de
bestaande parkeerstructuur van Aalst. Parkings
Postsite, Stationsparking, Parking Hopmarkt en Parking
Ridderstraat bevinden zich op wandelafstand, en zijn dus
waardevol voor het projectgebied.
Maaiveldparkeren wordt niet meer toegestaan, ook niet
meer op de Graanmarkt. Kortstondig halteren in functie
van ophalen en afzetten (bijvoorbeeld Atheneum) of inen uitchecken (bijvoorbeeld hotel), wordt georganiseerd
in de daarvoor voorziene zones.
Uit een technische ontwerpoefening blijkt dat het
mogelijk is, een parkeergarage op de Pupillensite
te voorzien tot ca. 200 parkeerplaatsen waarbij de
waardevolle bomen op deze plek maximaal behouden
blijven. Dit is meer dan voldoende om de parkeervraag
van de woon- en andere functies, bv. hotel en
congresfaciliteiten, op te vangen. Het overtal van,
afhankelijk van de te gebruiken parkeernorm, 60 – 80
parkeerplaatsen kan in dialoog met de stad ingezet
worden, mogelijk om de geschrapte parkeerplaatsen op
de Graanmarkt te compenseren, de bandbreedtes van
parkeernormen op te zoeken, ... of om niet te voorzien.
Vaartstraat en Graanmarkt worden momenteel
gedomineerd door de aanwezigheid van het Atheneum
(kleuter- en basisschool en secundair onderwijs). Aan
de zuidzijde van de Graanmarkt en langs de Zwarte
Zustersstraat zijn merendeel woonfuncties aanwezig.
Aan de randen van de Graanmarkt kan momenteel
(betalend) geparkeerd worden. Momenteel bedraagt de
capaciteit ca. 65 parkeerplaatsen. Op wandelafstand
van het projectgebied zijn verschillende grotere
parkeergarages aanwezig, zoals de Stationsparking (en

de Pendelparking), Parking Postsite, Parking Hopmarkt
en Parking Ridderstraat.
Parkeren is één van de belangrijkste elementen die de
realisatie van een duurzaam mobiliteitsgedrag bepalen.
Om dit vorm te geven, hebben de meeste steden een
parkeernorm uitgewerkt. Autobezit leidt immers tot
automobiliteit! Voor klassieke woningbouwprojecten
wordt meestal een norm van 1.5 parkeerplaats per
wooneenheid gehanteerd. In deze norm zijn ook
parkeerplaatsen voor bezoekers ed. opgenomen. In
functie van de verdere verduurzaming wordt in deze
vingeroefening een parkeernorm gehanteerd binnen
een vork van 0.9 – 1.2 parkeerplaatsen per woning.
Bezoekers (0.1 – 0.3 parkeerplaatsen per woning) zijn in
deze gehanteerde norm niet opgenomen.
Bij een ontwikkeling van 109 wooneenheden op de
Pupillensite en 11 wooneenheden op site De Bolle,
komt dit overeen met een realisatie van 99 tot
131 parkeerplaatsen, benodigd voor wonen, op de
Pupillensite, en 8 tot 14 parkeerplaatsen op site De
Bolle. Rekening houdende met een duurzame norm,
verwachten we een parkeervraag van 12 parkeerplaatsen
voor bezoekers.
We willen graag deze parkeernorm als sturend element
inzetten om een verdere verduurzaming mogelijk te
maken. Hoe autogebruik in de toekomst zal evolueren,
is nu moeilijk in te schatten. Hoewel autobezit tot nu toe
steeds is toegenomen, worden we nu geconfronteerd
met nieuwe tendensen in autogebruik zoals deelauto’s
of systemen zoals Lyft. De site zelf is dan weer ideaal
gelegen in de binnenstad, op een steenworp van het
station, om maximaal in te zetten op duurzamere
vervoerswijzen. In overleg met de stad Aalst zal bepaald
worden hoe het parkeerareaal verder vorm gegeven
wordt. We willen wel graag aangeven dat het mogelijk
beschikbaar parkeerareaal groot genoeg is, om deze op
een goede manier voor de stad in te zetten.
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PROGRAMMA EN DENSITEIT
kunnen ook andere buurtfuncties als een kinderkribbe
een plek krijgen. De ruimte tussen balk en woningen
aan de Graanmarkt wordt ingezet als tussenruimte waar
activiteiten kunnen doorgaan.
In de optopping van de balk worden ruime apartementen
rond daktuinen voorzien. De bestaande woningen aan
de Graanmarkt worden op de verdiepingen ook ingezet
voor wonen. Deze lenen zich uitermate voor kleine
zelfstandigen, creatieve beroepen, groepspraktijken etc.
die een werkruimte beneden aan een verblijf erboven
koppelen.
De westzijde van het Pupillencomplex wordt ingevuld
met diverse woontypologiën. De grote groene binnentuin
creëert een oase van rust en een privacy gradiënt. De
bestaande gebouwen worden gerestaureerd en bieden
plaats aan nieuwe woontypes. Hiervoor is een uitbreiding
van de bouwdiepte op bepaalde plaatsen noodzakelijk.
De site van Huis De Bolle wordt ingevuld met woningen.
De rijwoningen aan de Zwarte Zustersstraat bieden
plaats aan appartementen en een kleine commerciële
ruimte op het gelijkvloers. In het binnengebied voorzien
we een schakeling van grondgebonden woningen. Een
alternatieve invulling met appartementen is mogelijk
maar minder gewenst (variatie woonaanbod en
inkijkproblemen).
Ten slotte achten we het realistisch dat in een volgende
fase op twee private percelen kleine urban villa’s kunnen
worden toegevoegd, gekoppeld aan de doorsteken en
als afbakening van de publieke ruimtes. Deze worden
niet meegenomen in de berekeningen maar zouden een
meerwaarde bieden voor het projectgebied.

POTENTIEEL VOOR EEN MULTIFUNCTIONEEL HOTEL IN
HET PUPILLENCOMPLEX
De ontwikkeling van het bedrijventerrein Siesegem
voor KMO’s van ca. 52 ha. perifeer gelegen ten aanzien
van het centrum staat op stapel en biedt rechtstreeks
potentieel voor een multifunctioneel hotel.
Aalst heeft inderdaad een zekere potentie ter
ontwikkeling van een MICE functie. Er is reeds een
bestaande concentratie van bedrijven in de omgeving en
op zakelijke overnachtingen scoort de regio goed. Tot
op heden is er nog maar weinig professionele activiteit
m.b.t. dit segment in Aalst.
Bijkomend is dit project niet enkel omwille van zijn
ligging tussen het station en het centrum interessant
maar is Aalst ook ideaal als uitvalsbasis voor uitstappen
naar groot- en andere provincie-kunststeden.
Met een hotel moet men zowel mikken op de recreatieve
toerist als de zakentoerist en alsook de nodige
faciliteiten voorzien zoals meeting en conference rooms.
Het is aangewezen een geïnteresseerde hotelpartij
nauw te betrekken bij het ontwerp en de ontwikkeling
van dergelijk uniek concept. Meer nog, er dient tevens
gezocht te worden naar een hoteluitbater die een eigen
nichemarkt heeft of ontwikkelt en reeds een eigen
klantenaanbreng genereert en aldus zelf ook nieuwe
afnemers zal aantrekken.
De Pupillensite heeft meer te bieden dan de ruimtelijke
kwaliteit. Creëren van een unieke beleving is ook
in de hotelmarkt een belangrijk aandachtspunt
en randvoorwaarde voor slagen met succes. Een
verbeeldend ontwerp dat de kansen hiervan onderzoekt
vormt hierbij de eerste stap, we geven het een plek in de
karaktervolle gebouwen van Hotel Van Langenhove en
het klooster.

AALST ZORGSTAD
Aalst kent internationale faam vanwege het OLV
Ziekenhuis. Bij de zoektocht naar een vernieuwde
identiteit voor Aalst blijkt dit gegeven niet onbelangrijk.
We zien voor Aalst de potentie om deze internationale
allure nog te versterken als hieraan voorzieningen voor
dokters, studenten en patiënten gekoppeld kunnen
worden.
Zo is er een nood aan ‘short stays’ voor bezoekende
artsen, stagiairs en studenten. De site kan plek bieden
aan kleine congressen en er kan een groepspraktijk
opgericht worden voor dokters tevens werkzaam
in het ziekenhuis. Ook kan er ingezet worden op
woontypologiën, al dan niet met praktijkruimte voor dit
doelpubliek.

ATELIERS, WORKSHOPS EN COWORKING
De leegstaande gebouwen van de Pupillensite bieden
momenteel al potentieel om tijdelijk ingevuld te worden
met ateliers en werkplekken voor kunstenaars, creatieve
beroepen, kleine zelfstandigen etc. Zo kan er op de site
een creatieve hub ontstaan die de dynamiek van LOOF
op gang brengt. Voor deze gebruikers kan er ook in de
definitieve invulling ruimte worden voorzien.
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ZOOM PUPILLEN
1 TYPE NOORD

1

2

1/500

2 TYPE WEST

1/500

3
typeplan +1, 1/1000

Een eenduidige ingreep maakt de Pupillensite bewoonbaar: een nieuwe schil plooit zich
als een totaalbeweging over en langs het gebouw en creëert optoppingen en uitbreidingen
aan de - minder waardevolle - gevels aan de buitenzijde van het complex. De gevels
uitgevend op de binnentuin worden vanwege hun ritmiek en karakter intact gehouden;
enkele hedendaagse accenten (erkers of terrassen) worden plaatselijk toegevoegd als
een speelse ritmiek om de woonunits voldoende licht en lucht te geven.
In de noordvleugel worden appartementen in langsrichting georganiseerd en wordt een
optopping van één laag toegevoegd die de dakkap vervangt door ruime penthouses.
De westvleugel (9m diep) wordt uitgebreid over een diepte van 5.5m zodat een variatie aan
appartementen in dwarsrichting kan worden georganiseerd. Kernen worden ingeplant
binnen de bestaande structuur zodat in het nieuwe gedeelte vnl. plaats wordt gemaakt
voor leefruimtes gericht op het (zuid)westen. Een schakeling met doorzonappartementen
zorgt ook aan de zijde van de binnentuin voor leven en terrassen.
De zuidvleugel wordt uitgebreid met een systeem van afwisselend wintertuinen en
terrassen die de langs geschakelde appartementen bijzondere woonkwaliteiten geven:
buitenruimtes gericht op het zuiden met een zicht op het Landhuis en tot aan het Belfort.
De nieuwe toevoeging krijgt één vormentaal als identiteit van de site: een grid met
verschillende invulling waarin groen - in de vorm van groengevels, planten op terrassen
en erkers - mee de beeldkwaliteit bepaalt.
In de optopping van het centrale balkvolume worden appartementen rond daktuinen
georganiseerd. De bestaande woningen in de oostvleugel kunnen - na verwijderen van
aanbouwsels - in hun geheel gerestaureerd worden als atelierwoning, woning met
praktijkruimte of op de verdiepingen opgedeeld worden in appartementen.
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1/500

3 TYPE ZUID

1/500

ZOOM HOTEL VAN LANGENHOVE EN KLOOSTER

Deze beschermde gebouwen lenen zich uitermate voor
een publieksgerichte of recreatieve functie die kan
genieten van de historische uitstraling en de ligging bij de
Kloosteruin. Het programma dient zich wel te verzoenen
met de kamerstructuur van deze panden, zij het met
enkele hedendaagse ingrepen zoals geïllustreerd door
de referenties om het geheel werkbaar, licht en open te
maken .
Een scenario test de mogelijkheden voor een hotel met
restaurant, congresfaciliteiten (tot 100 personen) en
short stay appartementen voor o.a. artsen (op verdiep
in de zuidvleugel van het klooster), gekoppeld aan de
hoteluitbating.

+0

+1
scenario, 1/1000

+0, 1/500

Hotel
Congress
Restaurant
Wellness

+1, 1/500
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ZOOM STADHUIS EN LANDHUIS
Dit scenario test de
mogelijkheden van een
polyvalente zaal (bv. voor
receptie na een trouw of
voor lokale verenigingen),
exporuimte, kleinere
stadsdiensten,
toeristische infrastructuur
(infopunt), een
kleinschalige horecazaak
met terras in de
westvleugel. In de andere
delen blijven ceremoniële
en protocollaire
activiteiten, Huis van het
Kind en Serverruimte
behouden.

+0, 1/500

ZOOM HUIS DE BOLLE

+1

De rijwoningen aan de Zwarte Zustersstraat worden
appartementen met een kleine commerciële ruimte op
het gelijkvloers. Het binnengebied wordt opgebouw rond
een doorsteek naar de Carglass site en het Werfplein.
We voorzien er een schakeling van grondgebonden
woningen.
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1/1000

+0

IMPRESSIES

Zicht op het balkvolume
van de Pupillensite,
bestaande woningen aan
de Graanmarkt en park.

Overzichtsbeeld LOOF.

Zicht vanaf de doorgang
van de Carglass-site
naar Huis De Bolle.
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DUURZAAMHEID ALS TOTAALCONCEPT

INNOVATIEVE MOBILITEIT

LOOF wil een duurzame ontwikkeling zijn van macro
(stad en wijk) tot micro schaal (gebouw en typologie),
waarbij de woon- en leefkwaliteit van de site centraal staat.
Essentieel voor beide schaalniveaus is dat dit gebeurt vanaf
de eerste conceptfase. Vanuit een ambitieniveau dat het
team zichzelf oplegt, worden de krijtlijnen vastgelegd die
deze optimalisatie reeds op masterplanniveau zichtbaar
maken. Wanneer duurzaamheid ingebed zit in deze eerste
krijtlijnen, wordt het immers verheven tot veel meer dan
enkel duurzaam bouwen.
Duurzame gebiedsontwikkeling gaat om het creëren van
een plek waar mensen graag willen verblijven, een plek die
functioneel is, de sociale samenhang bevordert, blijvende
kwaliteit uitstraalt, ook een habitat kan zijn voor planten
en dieren, een plek die gebouwd is met aandacht voor
het verkleinen van de impact op milieu, passend in haar
omgeving en economisch aantrekkelijk is en blijft.
De site kan vanuit de ervaring van het ontwerpteam
ontwikkeld worden volgens de principes van BREEAM als
beoordelingsnorm voor integrale duurzaamheid. Dit draagt
bovendien bij tot een zeker imago en identiteit voor de
buurt, haar toekomstige bewoners en gebruikers, en de
stad. Op deze manier wenst LOOF ook bij te dragen tot het
klimaatactieplan van Aalst en het burgemeestersconvenant.

Het STOP-principe wordt nagestreefd, waar in volgorde
van belangrijkheid ruimte wordt vrijgemaakt voor
voetgangers en fietsers, openbaar vervoer en het
privaat wegverkeer. De publieke ruimte wordt maximaal
gevrijwaard van gemotoriseerd verkeerd, parkeren
gebeurt ondergronds. Er wordt ingezet op goede
verbindingen met bestaande en toekomstige wandelen fietsroutes alsook op een optimale connectie met
het openbaar vervoer (bushaltes en treinstation Aalst).
Bovendien kunnen nieuwe initiatieven als autodelen op
de site worden geïntroduceerd.

LANDSCHAP EN OPENBARE RUIMTE

DUURZAME STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING
Duurzame ontwikkeling vereist erkenning en respect voor
de historische, fysieke en sociale dimensie van de site.
De uitgangspunten van het ontwerp vertrekken vanuit
de specifieke ligging van het terrein in de historische
binnenstad, het maximaal behoud van de historische
gebouwen en de vraag om publieke functies en een
gevarieerd woonprogramma met ondersteunende functies
te integreren. Door middel van een doelmatige inplanting
van de volumes wordt een evenwichtige mix van publieke
en private buitenruimtes beoogd met respect voor privacy
en lichtinval. Hierbij wordt de meeste aandacht gegeven aan
compact ruimtegebruik alsook de oriëntatie van de volumes
(met daaraan gekoppeld een optimale bezonning).

Het landschap vormt een belangrijke drager voor de
ontwikkeling van de site. De verschillende publieke ruimtes
werken complementair en lopen op een natuurlijke
manier in elkaar over, ze geven identiteit aan de site als
geheel, maar creëren tegelijkertijd binnen het masterplan
meerdere plekken. Landschapsaanleg en materialisatie
werken als bindmiddel; ze maken van de site, ondanks de
grote verscheidenheid aan publieke ruimten, functies en
woningtypes, een sterk en herkenbaar geheel.
Voor de site staat een groen imago voorop. Er worden tal
van nieuwe inheemse bomen en planten aangeplant die
fungeren als een groene long voor Aalst.

Mobiliteitsinnovatie kenmerkt zich door een geleidelijke
shift van mobiliteitsbezit (mobiliteit als een product) naar
(gedeeld) mobiliteitsgebruik (mobiliteit als een service).
Het kenmerkt zich door een veelheid aan oplossingen
die zich laten combineren, zoals carpooling, e-hailing
(bijvoorbeeld Lyft), fietsdelen,… Er zal verder, in dialoog
met de stad, onderzocht worden hoe het project klaar
staat om deze toekomst te omarmen. We denken nu al
aan het opzetten van of inschrijven op een deelsysteem
voor auto’s en fietsen, gezamenlijke (stedelijke) logistiek,
voorzieningen voor elektrische voertuigen,…

DUURZAAM PROGRAMMA

DUURZAAM OMGAAN MET WATER
Een systeem van greppels en grachten en evt.
waterbassins helpt voor de waterhuishouding en beperkt
de emissie van zuiver regenwater: hergebruik, buffering,
infiltratie. De infiltratie wordt ook bevorderd door een
maximale toepassing van groene zones, doorlaatbare
materialen en groendaken.

Er wordt gezocht naar een gezonde mix van functionele
invullingen: een afgewogen programma van recreatieve
en andere functies in combinatie met verschillende
woonvormen met lokaal ingebedde voorzieningen op
wijkniveau.
Kwaliteitsvol wonen op maat, gewaarborgd door
woonzekerheid in een gezonde omgeving, is één van
de hefbomen om sociale uitsluiting te voorkomen en
weg te werken. Kwaliteitsvol wonen houdt rekening
met gezondheidsaspecten, comfort, ruimte, veiligheid,
energieprestatie, waterverbruik en gebruik van duurzame
en gezonde bouwmaterialen en installaties.

DENSITEIT
Er wordt circa 20.000 m² aan programma op de site
voorzien, wat een v/t van 1,1 betekent. Dit is niet extreem
veel voor een binnenstedelijke context maar er moet
hier ook rekening gehouden worden met een doordachte
integratie van het erfgoed.
Op basis van een kwalitatieve publieke ruimte en
maximaal respect voor het erfgoed worden compacte
clusters gedefinieerd waar bouwen mogelijk is. Er
wordt gestreefd naar relatief kleine footprints met
geïntegreerde buitenruimtes en een alzijdige uitstraling.
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LOOF ALS KADER VOOR DUURZAAMHEID

DUURZAAM BOUWEN
Voor de ontwikkeling van de site wordt de vraag naar
energie ingeperkt door de realisatie van energie-efficiënte
gebouwen binnen een duurzame bouwstructuur die
aanpasbaar en flexibel is in de tijd. Er wordt hierbij steeds
gestreefd naar hoogstaande normen inzake esthetiek en
architecturale kwaliteit.
In afwachting van een verdere uitwerking van het
masterplan volgen hieronder enkele suggesties én ambities
van het ontwerpteam voor een duurzaam masterplan:

ERFGOED EN RESTAURATIE
LOOF streeft naar een correct evenwicht tussen ‘duurzame
ontwikkeling’ en ‘erfgoed’. Oplossingen worden onderzocht
om het thermisch en akoestisch comfort te verbeteren en
om het energieverbruik te verminderen, maar telkens met
respect voor de kwaliteiten van het gebouw.
In deze context is het bijzonder belangrijk om een
diepgaande kennis van het gebouw te vergaren. Oude
gebouwen hebben vaak een totaal ander gedrag dan
nieuwe gebouwen. Zo zijn oudere gebouwen meestal
opgebouwd uit zware massieve muren die dankzij inertie
een groot thermisch comfort bieden. Nieuwe gebouwen
worden vandaag meestal ontworpen op basis van de
principes van passief bouwen en bezitten deze kwaliteiten
van thermische inertie niet.
Na-isolatie van bestaande gebouwen dient met grote
omzichtigheid te gebeuren. De beste oplossing bestaat
erin isolatie aan te brengen aan de buitenkant van het
gebouw. Deze interventie is nagenoeg nooit mogelijk
voor oude waardevolle gebouwen omdat ze het uitzicht
verstoort. Het is dus logisch dat voor renovatie en
restauratie getracht wordt om de energieprestaties
te verbeteren door aan de binnenkant de gevels van
een isolatie te voorzien. Dergelijke interventie dient
nauwkeurig bestudeerd te worden omdat naast het
verlies van de kwaliteit van de thermische inertie,
het isoleren van de binnenkant van de gevels de
duurzaamheid van de gevel en dus van het erfgoed
kan aantasten. Door de binnenisolatie wordt de gevel
langer vochtig gehouden en ondergaat hij grotere
temperatuurschommelingen, met als gevolg mogelijke
beschadiging, bijvoorbeeld door vorst en een groter risico
op scheurvorming. Bovendien is het bijna onmogelijk om
koudebruggen te vermijden ter hoogte van de vloeren,
de balkons, de haakse muren, ... Indien een gebouw niet
goed geventileerd wordt kan schimmelvorming ontstaan
ter hoogte van deze koudebruggen.
Verder zijn deze interventies vaak economisch niet
verantwoord omdat het vele jaren duurt om de investering
te kunnen terugbetalen door de beperkte energiebesparing.
Onderzoek heeft aangetoond dat oude gebouwen in
werkelijkheid vaak veel minder verbruiken dan wat zij
zouden moeten verbruiken volgens de theoretische
berekeningen van energieverbruik.

Toch bestaan er zelfs in monumentenzorg een hele reeks
van mogelijkheden om de energieperformantie van
waardevolle gebouwen te verbeteren. Het zijn telkens
interventies op maat en dit om steeds de specifieke
kwaliteiten van het gebouw te kunnen vrijwaren.
Zo kan binnenisolatie in sommige gevallen mogelijk worden
indien men kiest voor isolatiematerialen die hygroscopisch
zelf-regulerend zijn. Degelijke isolatiesystemen kunnen
vocht opnemen en tijdelijk stockeren zonder hun isolerende
eigenschappen te verliezen. Specifieke en vaak niet erg
ecologische dampschermen zijn in dit geval niet meer
nodig. Bovendien blijft de volledige gevel damp-open
en dus als het ware “ademend”. Voor deze gebouwen en
voornamelijk voor de Pupillensite, dient deze interventie
zeer nauwgezet bestudeerd te worden. De bakstenen gevel
riskeert immers nog sneller te degraderen na isolatie.

- ruimtegebruik: streven naar een compact gebouw
met V/At groter dan 2, dit is de verhouding tussen het
volume en de ontwikkelde buitenoppervlakte
- oriëntatie van de volumes optimaal kiezen
- oppervlakte van de gebouwschillen beperken tot een
minimum: compactheid
- groengevels en groendaken
- daglichttoetreding maximaliseren en bij architecturale
uitwerking ramen voorzien van aangepast glas met
hoge isolatiewaarde en kleine zonnetoetredingsfactor
- de ramen op de zuidwest-zuidoost-oriëntatie voorzien
van een efficiënte zonnewering
- watergebruik: streven naar een beperkte emissie van
zuiver regenwater door hergebruik, buffering en/of
infiltratie
- materiaalgebruik: maximaal gebruik van
hernieuwbare, gerecycleerde of recycleerbare
materialen; ‘levenscyclusanalyse’
- mogelijke synergiën tussen woningbouw en
groenruimtes; principes als de helofytenfilter, koudeen warmte-opslag in de bodem, geothermie en
collectieve energievoorziening etc.
Het masterplan en de conceptuele opvatting van de diverse
gebouwen draagt op dit moment alle noodzakelijkheden
in zich om de bovenstaande ambities waar te maken. De
krachtlijnen kunnen uiteindelijk resulteren in een bindend
beleidsdocument bij de ontwikkeling van de site.

Andere mogelijke oplossingen om het thermisch comfort en
het energieverbruik te verbeteren, zijn de aanpassingen van
het buitenschrijnwerk:
- De ramen uit te rusten met nieuwe dichtingsvoegen
en sluitingen om waterdichtheid en luchtdichtheid te
verbeteren.
- De ramen te voorzien van een voorzetraam aan de
binnenkant
- De ramen uit te rusten met enkel isolerend glas
- De ramen uit te rusten met dubbel glas. In dit geval dienen
de sponningen aangepast te worden met mogelijk een
belangrijke esthetische impact
- Mogelijk kunnen de ramen ook vernieuwd worden indien
ze niet authentiek zijn of indien ze in slechte staat verkeren.
In de laatste 4 gevallen dienen vooreerst de thermische
eigenschappen van de aanpalende muren onderzocht te
worden. In elk geval dient vermeden de worden dat de
muren rondom de ramen, koude bruggen worden ten
opzichte van deze ramen.
Een interventie die vaak veel winst oplevert en de
kwaliteiten van het erfgoed meestal niet aantast, is de
isolatie van het dak. De isolatie van het plafond van de
kelder is meestal eveneens een vrij gemakkelijke en vrij
respectvolle interventie, maar in de meeste gevallen minder
efficiënt dan het isoleren van het dak.

DUURZAME WOONTYPOLOGIEËN
Binnen de voorliggende stedelijke structuur kunnen
we een grote diversiteit aan woningtypes aanbieden.
De ambitie van het ontwerpteam is om hoogwaardige
woningen te plannen die op lange termijn een stabiele
bewonersgroep huisvest. Te kleine woningen of
wooneenheden waar geen buitenruimte bij hoort, zullen
automatisch een grotere rotatie of leegstand kennen.
Het ontwerpteam wenst daarom eerst en vooral een
gestructureerd openbaar domein op te bouwen. Het
typologisch onderzoek is een verdere uitdieping van de
ontwikkelingsscenario’s. Het is een eerste aftasting van
de maat en de flexibiliteit van het geheel.
Het masterplan draagt een grote variëteit aan
woningtypes in zich: grondgebonden wonen, lofts,
klassieke appartementen, doorzonappartementen, …
Het laat tevens toe deze mix verder te verfijnen. Alle

wooneenheden hebben private buitenruimten, onder de
vorm van terrassen, wintertuinen of private tuinen. De
opzet van het masterplan laat toe om zoveel mogelijk
buitenruimten te oriënteren naar een zuidoost of een
zuidwest richting.
Private buitenruimten zijn duidelijk afgebakend. Dit
bevordert de leesbaarheid en de privacy. Een doorgedreven
studie van de positionering van de diverse typeplannen ten
opzichte van de naburige gebouwtypes, resulteert in een
optimale privacy en geeft mee vorm aan het beeld van de
publieke ruimte.
De functionele indeling van de ruimtes, zoals de positie
van slaapkamers en woonruimtes, kadert ook in deze
bezorgdheid. Op deze manier stellen we een stedelijke
structuur voor die een hoogwaardige woonkwaliteit voor
alle woontypes kan garanderen.
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LOOF LEEFT
Zoals hierboven beschreven willen een zo breed mogelijk
draagvlak creëren voor LOOF. We denken hierbij aan
tijdelijke invullingen op de site die de plek bekend maken,
op de kaart zetten en een identiteit geven. Daarnaast zijn
er heel wat communicatiestrategieën en
activerende acties die kunnen worden ingezet. Enkele
mogelijke uitwerkingen zijn hier weergegeven.

PLANT GEPLAND?

Met een botanische ‘food
truck’ trekken we naar
de wekelijkse markt
en andere publieke
evenementen om
bezoekers te vertellen
over de plannen. Hier
kunnen mensen zich
ook laten registreren
als peter of meter een
bepaalde bomen, zodat
ze deze later kunnen
opzoeken op één van de
pleinen.

POSTER
KUSSENS

Naast ontmoeten en
ontdekken is Loof
ook een plek om te
ontspannen. Deze
kussentjes benadrukken
dat. We kunnen ze
uitdelen bij een eerste
openluchtconcert of op
een tijdelijke tribune
voor de carnavalsstoet.

VLAGGEN

TOTEBAG

Handig zakje van
composteerbaar
materiaal.

BUSHOKJE

Het groen palmt
letterlijk de openbare
ruimte in.
HALTE: LOOF

RIKSJA

We bieden bewoners
en bezoekers gratis
taxiritjes aan met onze
rikjsa’s en rijden daarbij
telkens langs de werf.
Alweer een auto minder,
alweer wat meer
ademruimte.

DOOLHOF

LUCHTBEELDEN

Via grote
heliumballonnen boven
de werven tonen we de
wijde omgeving waar
we overal aan de slag
gaan. Bovendien zijn
de ballonnen uitgerust
met webcams, zodat
de buurtbewoners
de vorderingen live
kunnen volgen. Kleinere
ballonnen (of vliegers)
kunnen uitgedeeld
worden door hostessen.
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Geen bouwwerf zonder
werfcommunicatie.
Wij grijpen dit
verplicht nummer
aan om passanten en
buurtbewoners niet
alleen te sensibiliseren,
maar eveneens te
enthousiasmeren.
We installeren een
doolhof en hoe verder
nieuwsgierige bezoekers
‘verdwalen’, hoe meer
ze te weten komen over
het project.

