
Utopia, Bibliotheek en Academie voor Podiumkunsten
Aalst, België

Utopia
Een nieuwe openbare ruimte creëren is meer dan 
wat gebouwen afbreken en de vrijgekomen plaats 
een plein noemen. De kracht van Utopia is dat de 
oorspronkelijkheid van de locatie is hersteld. Het 
gebouw, omringd door 3 pleintjes, ligt centraal 
en is langs alle zijden zichtbaar en benaderbaar. 
Utopia kan gezien worden als een overdekt plein 
dat de drie buitenruimtes met elkaar verbindt. 
Het iconische karakter van het complex met de 
combinatie van uitgesproken, geornamenteerde 
oudbouw en ingetogen, solide nieuwbouw 
levert een markante verschijningsvorm op. De 
veelzijdige beleving van het gebouw zorgt voor 
een uitstekende stedenbouwkundige verankering 
in de stad. Het boek Utopia van Engelsman 
Thomas More werd in Aalst gedrukt op de 
drukpersen van Aalstenaar en humanist Dirk 
Martens en door hem uitgegeven. In Utopia staat 
een replica van de drukpers.

Aard van de opgave
De locatie van Utopia is de zogenaamde 
Pupillensite, waar de kinderen van soldaten 
(pupillen) opgevoed werden tot ze zich op hun 
16de bij een regiment konden melden. Het 
complex heeft naast deze Pupillenschool door 
de eeuwen heen verschillende bestemmingen 
Urban network of streets and squares
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gehuisvest: klooster, civiele en militaire 
gevangenis, opvang voor oorlogsslachtoffers, 
onderkomen voor krijgsgevangenen, 
opleidingscentrum voor jonge geestelijken en 
meest recent het kantoor voor de Gerechtelijke 
Politie. De aaneenschakeling van verschillende 
bouwstijlen laat de historische wortels van het 
complex in het hedendaagse straatbeeld zien.

Het bestaande pand aan de Graanmarkt heeft 
een aantrekkelijke stedelijke positie, gelegen 
tussen het Stationsplein, het Werfplein, de Grote 
Markt en het Esplanadeplein. Deze vier openbare 
verblijfsruimtes omringen het gebied. Door een 
verbinding met deze nabijgelegen publieke 
gebieden, vormt het gebouw een belangrijke 
nieuwe schakel in de stedelijke structuur.

Als onderdeel van de vooruitstrevende 
ambitie van Aalst als stad van transformatie 
en vooruitgang, zijn in Utopia de functies van 
bibliotheek en Academie voor Podiumkunsten 
samengebracht. Dit sluit aan op de evolutie van 
de traditionele bibliotheek naar een plek waar 
ruimte is voor verblijven, ontmoeten, ontspannen 
en leren; zowel fysiek als digitaal. De toevoeging 
van de academie voor podiumkunsten aan de 
bibliotheek is een kans en biedt een toegevoegde 
culturele waarde. Het historische pand biedt 
goede mogelijkheden om de interessante 
programmatische combinatie van de bibliotheek 
en de Academie voor Podiumkunsten te 
huisvesten. Utopia is een unieke plaats voor 
de bevolking van Aalst, waar ontmoeting, 
ontspanning en kennisuitwisseling plaatsvindt. 
Samen met de herkenbaarheid van een publieke 
instelling is het gebouw van grote meerwaarde 
voor de binnenstad van Aalst en omgeving.

Programma van Eisen
De stad Aalst had in haar meerjarenplanning 
2014-2019 als prioritaire doelstelling een 
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nieuwe hoofdbibliotheek voorzien. Deze nieuwe 
bibliotheek moest een efficiënte, performante, 
toekomstgerichte en bereikbare infrastructuur 
worden waar ook ruimte is voor ontmoeting 
en ontspanning op maat van de burger. De 
stad had ook als doelstelling de academie 
voor podiumkunsten onderdak te geven. De 
inrichting van de oude academie, gelegen op 
het Vredeplein, en de beperkte oppervlakte 
aldaar maakten het onmogelijk te voldoen aan 
de huidige verwachtingen en zelfs eisen omtrent 
behoorlijk klasonderricht.

De toevoeging van de academie voor 
podiumkunsten aan de bibliotheek op de 
Pupillensite bleek een kans en bood een 
toegevoegde culturele waarde aan de site en 
de beleving ervan. De waarde en werking van 
beide cultuurhuizen zijn complementair en bieden 
kansen. De academie kon bovendien een aantal 
functies vervullen die ook werden beoogd met de 
nieuwe bibliotheek: verblijven en ontmoeten, leren 
en informeren, ontdekken, beleven, ontspannen, 
creëren en ontplooien. Stad Aalst: ‘Een 
verregaande combinatie van de twee functies, 
die voorheen traditioneel en afzonderlijk werden 
benaderd en uitgewerkt, resulteert in één gebouw 
waarbij de ondergebrachte functies elkaar 
overstijgen. Eén plus één is drie’.

Voorafgaand, in 2013, formuleerde het 
stadsbestuur van Aalst een nieuwe missie en 
visie voor de stad. Het project voor de nieuwe 
bibliotheek en academie paste daar perfect 
in. De stad zet immers in op doordachte 
stads- en dorpsvernieuwing, het opwaarderen 
van aandachtsgebieden, het inzetten op 
kwalitatieve woonbeleving met aandacht voor 
ruimte om te ontspannen en te genieten. De 
stad Aalst staat voor authenticiteit, creativiteit 
en mensgerichtheid. Zij wil, samen met haar 
partners, een ruim aanbod aan publieke diensten, 
winkels en sociaal-culturele activiteiten aanbieden 
en de sociaal-culturele dynamiek ondersteunen.

Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Derde verdieping

0 42 10m

LEVEL 0

1

11

2

3

5

4

6

8

8

9

9 9 9 10

10

10

9

9

7

0 42 10m

LEVEL 1

10

9 13

12

4

12 12 12 14

LEVEL 2

0 42 10m

16

1212

15

9 9 9

9 9 99

9

9

9

9

LEVEL 3

0 42 10m



De toekomstgerichte bibliotheek ontwikkelt 
zich als informatiecentrum, als cultuurcentrum 
(complementair aan het cultureel 
centrum en andere culturele actoren), als 
ontmoetingscentrum en als leercentrum. De 
academie voor podiumkunsten heeft als eerste 
en voornaamste een onderwijsopdracht. Deze 
onderwijsopdracht stelt zich tot doel artistieke 
vaardigheden te ontwikkelen en een artistieke 
zelfontplooiing te stimuleren en te begeleiden. Het 
hoofddoel is deze middelen te laten resulteren in 
een persoonlijke artistieke creativiteit.
In dit kader had (en heeft) de stad vijf ambities:

1. bijzondere plekken realiseren om de 
aantrekkingskracht van het stadshart te 
verhogen;
2. bijzondere plekken verbinden om de 
belevingswaarde te verhogen;
3. binnenstadscultuur ontwikkelen om de 
dynamiek en de levendigheid van het stadshart te 
verhogen;
4. inzetten op stedelijke woonmilieus om de 
aantrekkingskracht voor de ‘stedeling’ te 
verhogen;
5. het project een ‘Sfeervol Stadhart’ presenteren 
om de bekendheid bij een ruim publiek te 
verhogen.

Samen met betrokken stadsdiensten, inwoners 
en andere gebruikers van de binnenstad werd 
nagedacht over hoe dit doel bereikt moest 
worden. De Bibliotheek en Academie voor 
Podiumkunsten op de Pupillensite namen in het 
kader van dit project de rol van ankerpunt op 
zich.

Aanpak
Een gebouw staat nooit alleen en om Utopia 
volledig tot zijn recht te laten komen, moet ook 
gekeken worden naar de locatie en het Aalsterse 
‘architectonisch DNA’. Als men een verzameling 

centraal binnenplein, de publieke ruimte loopt van de stad het gebouw door via ruimte, doorzichten en trappen

vloeren schijnbaar gedragen door boekenkasten
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balustrade
gebeitst eikenhouten leuning, Ø50mm
gepoedercoat staal spijlen hekwerk, Ø20mm, 
gelast aan gepoedercoat staalplaat 20x5mm, 
spijlen chemisch verlijmt in beton
stalen ring over voeg

VIDERAND

ansichtkaarten van Aalst wil uitgeven, hoort 
Utopia daar een prominente plaats in te krijgen 
en moet het dus beschikken over dat Aalsterse 
DNA. Uit het onderzoeken van de locatie in 
de stad, blijkt dat deze door de geschiedenis 
heen geregeld verschoven is. Op oude kaarten 
is mooi te zien dat de site in de middeleeuwen 
nog aan de rand van de stadskern, net binnen 
de omwalling, ligt. Met het verstrijken van de 
eeuwen kwam de locatie steeds centraler in 
Aalst te liggen en vandaag ligt ze bijna in het hart 
van de stad, op het kruispunt van verschillende 
verkeersaders. 

Aalst zelf wordt getypeerd door een fijnmazigheid 
van straten en vele pleintjes die ze verbinden. 
Pleintjes vormen de identiteit van Aalst. Op 
deze pleintjes ontmoeten Aalstenaars elkaar en 
vindt er uitwisseling plaats. Bij het ontwerpen 
van de plannen voor Utopia deed de kans zich 
voor om een nieuw plein aan de stad toe te 
voegen. Een plein waar mensen elkaar niet enkel 
ontmoeten, maar waar ook kunst, wetenschap 
en cultuurhistoriek uitgewisseld worden.

Door een nieuw, rechthoekig volume te plaatsen 
aan het oude hoekgebouw zijn in één gebaar 
drie karakteristieke kleine pleinen ontstaan, 
aan de Esplanadestraat, aan de Graanmarkt 
en aan de Peperstraat. De veelzijdige beleving 
van het gebouw zorgt voor een goede 
stedenbouwkundige verankering in de stad.

Utopia opent zich naar de stad dankzij de grote 
glasvlakken in de nieuwbouw. Daarnaast zijn 
de ramen aan de buitengevel van de renovatie 
verlaagd tot een halve meter, waardoor makkelijk 
van buiten kan worden ontdekt wat er zich 
binnen afspeelt. Utopia creëert een openheid in 
het oude centrum en fungeert op die manier als 
een venster naar de stad.

Naast openheid ademt het complex ook 
ontmoeting uit. Niet alleen ontmoeting tussen 
bibliotheekgebruikers en podiumkunstenaars, 
maar ook tussen oud en nieuw. Het oude 
hoekgebouw is nu een ‘hoeksteen’. Oud en 
nieuw ontmoeten elkaar rond het atrium, waar de 
achterzijde van het oude gebouw met behoud 
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van uiterlijke kenmerken naar binnen is gehaald 
door het nieuwe geheel.

Samenwerking
Samenwerking is een belangrijk en bepalend 
onderdeel in elk geslaagd proces. Dit 
ondervinden wij dagelijks, onder andere 
door diverse PPS-projecten (Publiek Private 
Samenwerking) op basis van DBFMO-contracten 
(Design, Build, Finance, Maintain en Operate) 
en door nationale en internationale projecten 
met complexe multifunctionele ontwerpteams of 
design & Build. Binnen dergelijke contracten in 
teamverband zijn integraal ontwerp, exploitatie 
en gebruik, optimalisatie, kostenreductie en 
haalbaarheid de essentie van het succes. 
Samenwerking met elkaar en met de 
verschillende opdrachtgevers, adviseurs, 
stakeholders en (eind-)gebruikers vormt de basis 
van het procesmatige en financiële succes van 
ontwerp, uitvoering, onderhoud en exploitatie.

KAAN Architecten heeft als ‘leading architect’ 
binnen nationale en internationale integrale 
ontwerpopdrachten (Total Construct, Design 
& Build, PPS, DBFMO, consortia, etc) een 
duidelijke visie ontwikkeld op de samenwerking 
met een diversiteit aan adviseurs, stakeholders, 
eindgebruikers en opdrachtgevers met 
uiteenlopende professionele en culturele 
achtergronden.

Utopia is tot stand gekomen en ontwikkeld op 
basis van een Design & Build-overeenkomst met 
aannemer Groep Van Roey, KAAN Architecten, 
stabiliteitsbureau Util Struktuurstudies en 
Studiegroep Boydens voor de speciale 
technieken en duurzaamheid. Dit bouwteam 
is verantwoordelijk geweest voor het ontwerp, 
de verdere uitwerking en realisatie van Utopia. 
De hechte samenwerking tussen alle partners 
en de stad Aalst, gebaseerd op openheid en 
vertrouwen, is de sleutel geweest tot de vlotte 
realisatie van het gemeenschappelijke doel.

Duurzaamheid
De duurzaamheidsstrategie voor Utopia is 
niet standaard, vanwege de combinatie van 
bibliotheek met academie en oudbouw en 
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nieuwbouw. De gebruikte methodiek is BREEAM 
New Construction 2016. 

Karim van Overmeire, Vlaams parlementslid en 
schepen van Aalst: “Utopia is gegaan voor een 
score ‘excellent’. Dat is de op één na beste 
score. Bij een zuivere nieuwbouw kan je nog 
beter scoren met ‘outstanding’, maar we hebben 
beslist om ook het historische kopgebouw te 
behouden. Een deel van Utopia bestaat uit 
renovatie en is dus geen nieuwbouw. Toch is ook 
in het renovatie-gedeelte de duurzaamheid zeer 
hoog.”
Utopia is een bijna energieneutraal gebouw 
(BENG) door gekozen maatregelen als 
zonnepanelen, LED-verlichting,
regenwateropvang, geothermie en 
regenwaterbuffers. Vooral die laatste twee zijn 
bijzonder voor een binnenstedelijke locatie. 
Het gebouw heeft een BREEAM Excellent-
beoordeling behaald, mede door het gebruik van 
lokale materialen en arbeid en energiezuinige 
machines. 

De duurzaamheid blijkt ook uit veilige producten 
en een procedure voor evacuaties. Van de 
gebruikte materialen diende aangetoond te 
worden dat ze ecologisch werden geproduceerd, 
dat ze optimaal gebruikt worden en dat er in 
het productieproces geen kinderarbeid aan 
te pas komt. Voor het onderwerp ‘land use’ 
(life cycle and ecology) is het belangrijk dat de 
huidige ecologische waarde van een locatie 
wordt behouden of verbetert. Door in een vroeg 
stadium in te grijpen in dit proces is het gelukt de 
ecologische waarden van het terrein te verhogen 
ten opzichte van de uitgangspositie.

Afval is inherent aan een bouwproces. BREAAM 
verwacht echter dat je goed nadenkt hoe je 
de vervuiling van het bouwproces zo laag 
mogelijk kunt houden. Voor Utopia werden 
bepaalde delen van de site afgebroken, waarbij 
het steenpuin werd afgevoerd en gebroken 
voor hergebruik. Meer dan 230.000 stenen zijn 
handmatig afgekapt voor hergebruik in andere 
bouwprojecten. 
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Naast de ecologische en economische aspecten, 
is ook het menselijke aspect binnen BREEAM 
belangrijk. Niet alleen de gebruikers van het 
gebouw dienen zich goed te voelen (er wordt 
bijvoorbeeld gemeten hoeveel daglicht er per 
werkplek aanwezig is), ook met de arbeiders 
op de werf en de rest van het werfteam wordt 
rekening gehouden.

Innovatie wordt niet als een apart onderdeel 
gezien binnen BREEAM. De punten die je 
hiervoor kan verdienen, verkrijg je door op alle 
andere domeinen goed te scoren. En daar 
bovenop innovatieve processen te integreren.

Dankzij BREEAM zijn we heel bewust bezig 
geweest met de verschillende aspecten 
binnen het complexe Utopia-project. Het 
heeft de samenwerking met alle stakeholders 
intensiever gemaakt en een succesvol bouwteam 
opgeleverd. Startend vanuit een slim ontwerp 
is gebruik gemaakt van duurzame materialen, 
energiezuinige technieken en hernieuwbare 
energie. Dit heeft geresulteerd in een leefbare 
en duurzame omgeving met optimale 
levenscycluskosten. 

diverse ruimten van de academie, steeds in interactie 
met de omgeving

hoogwaardig onderscheid tussen academie en bibliotheek, binnen en buiten
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Locatie
Utopia 1, Aalst, België 

Ontwerp   
maart 2016 – mei 2018

Uitvoering 
augustus 2016 – mei 2018
 
BVO   
8.309 m2 + 235 m2 (fietsenstalling)

Kosten   
€15.000.000,–

Architecten
Kees Kaan, Vincent Panhuysen, Dikkie Scipio

Team
Bas Barendse, Tjerk de Boer, Sebastiaan Buitenhuis, 
Sebastian van Damme, Paolo Faleschini, Raluca 
Firicel, Narine Gyulkhasyan, Joost Harteveld, Walter 
Hoogerwerf, Martina Margini, Giuseppe Mazzaglia, 
Kevin Park, Giulia Rapizza 

Fotografie	  
Delfino Sisto Legnani & Marco Cappelletti

Opdrachtgever  
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst 
(AGSA) 

Aannemer   
Groep Van Roey NV, Rijkevorsel 

Adviseur constructie
UTIL Struktuurstudies, Schaarbeek 

Adviseur technische installaties
Studiebureau R. Boydens NV, Brugge Sint-Michiels

Adviseur elektra en licht
Studiebureau R. Boydens NV, Brugge Sint-Michiels 

Brandveiligheid
ABT, Delft

Akoestiek
Tractebel Engineering SA, Brussel

Duurzaamheid
Studiebureau R. Boydens NV, Brugge Sint-Michiels
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