
HERBESTEMMING THERESIANENKLOOSTER, AALST

 - herbestemming en verbouwen van een kloostergebouw tot meergezinswoningen en 
herinrichting en uitbreiding van de voormalige kapel tot polyvalente zaal

 - renovatie van een beschermde woning tot 2 duplexwoningen met kantoor, renovatie 
van het klooster tot meergezinswoning met 14 appartementen, 3 woonblokken in de 
kloostertuin met 20 wooneenheden en 2 appartementsblokken met 9 wooneenheden, 
ondergrondse parkeergarage en omgevingsaanleg

 - studie in opdracht van een private ontwikkelaar
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De site in het stadscentrum van Aalst is samengesteld uit 
waardevolle- en minder waardevolle gebouwen die uitgeven in een 
besloten kloostertuin, gelegen in een dicht bebouwde historische 
stadskern.

Het ontwerp beoogt de herbestemming en opwaardering van de 
site zonder hierbij oog te verliezen voor de ruimtelijke kwaliteit en 
de sfeer die de bestaande parktuin biedt. De eens erg besloten 
leefgemeenschap wordt omgevormd tot een woonproject 
waarbinnen verschillende woontypes worden aangeboden en 
waarbinnen gezinnen met verschillende samenstelling zich 
thuis kunnen voelen. Het ontwerp streeft met zijn ruimtelijke 
en architecturale kwaliteit naar een leefbaar woonproject, 
gelegen in de binnenstad met groot respect voor de bestaande 
stedenbouwkundige én historische context. 

Langs de straatzijde vormen de nieuwe meergezinswoningen 
de overgang tussen de aanpalende bebouwing, de kapel en de 
beschermde woning. Door het spel van kroonlijsten die worden 
overgenomen uit de aanpalende woningen wordt het verhakkelde 
straatbeeld opgewaardeerd en geharmoniseerd. Het inkomgeheel 
van de kloostertuin, zorgt voor licht en ruimte in de nauwe straat. 
Met de herbestemming van de kapel tot polyvalente zaal behoudt 
de site een publiek karakter.

Ook bij de omvorming van het kloostercomplex tot woongelegenheid 
wordt rekening gehouden met het bestaande karakter van de site. 
Er werd gekozen voor een gevel met strakke verticale openingen en 
de karaktervolle gevelsteen werd gedetailleerd met een betonnen 
plint. De terugspringende raamopeningen beschaduwen de 
raamvlakken en geven de gevels een zekere ingetogenheid.

Voor de inplanting van de nieuwe gebouwen in de kloostertuin 
werd gezocht naar een logisch en geïntegreerd concept. De 
nieuwe volumes werden parallel geplaatst met de tuinmuren. Op 
deze manier gaat het bestaande kloostervolume in dialoog met 
de nieuwe gebouwen zonder de relatie te verliezen met de oude 
ommuring. Er worden zo interessante tussenruimtes en boeiende 
perspectieven gecreëerd. De tuinmuur blijft van overal op de 
site zichtbaar waardoor het karakter bewaard blijft en de nieuwe 
bebouwing sterk op de bestaande omgeving wordt geënt. Er wordt 
gekozen voor een hellende dakvorm waarmee aansluiting wordt 
gezocht op de beeldvorming van de omgeving, tevens krijgen 
de bovenverdiepingen hierdoor unieke appartementen met 
uitzonderlijke ruimtes.
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De ondergrondse parking is toegankelijk vanaf een helling die 
onmiddellijk aansluit op de Louis D’haeseleerstraat, waardoor 
auto’s van de site worden geweerd. De verkeersvrije parktuin met 
gemeenschappelijke voorzieningen  zoals speeltuin, boomgaard, 
bloementuin en fietsenstallingen brengen woonkwaliteiten die 
uniek zijn voor een ligging binnen de stadskern.


