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actueel nieuwe infrastructuur

Sinds de opening op 21 juni 2018 kan 
Utopia niet meer uit hartje Aalst wor-
den weggedacht. Midden in de histo-

rische binnenstad waar aan de Graanmarkt 
achtereenvolgens een klooster, een ge-
vangenis, een pupillenschool, noodopvang 
voor oorlogsslachtoffers, een opleidings-
centrum voor jonge geestelijken en uit-
eindelijk de Gerechtelijke Politie gevestigd 
waren, staat nu het gloednieuwe Utopia- 
gebouw van de stedelijke bibliotheek en de 
academie voor podiumkunsten. Die laatste 
zat tevoren in een uitgeleefd gebouw met 
slechte akoestiek, terwijl de bibliotheek al 
dertig jaar ‘tijdelijk’ ondergebracht was op 
de ongeschikte benedenverdieping en in de 
kelders van Cultuurcentrum De Werf. Nu 
delen ze dezelfde ruimte en dat kan, want 
de lessen van de academie vinden vooral 
’s avonds plaats, terwijl mensen voorna-
melijk overdag de bibliotheek bezoeken. 
Bovendien is deze bibliotheek zeker geen 
stapelplaats van papier maar een verza-
melplaats van kennis waar veel gebruik 
gemaakt wordt van de recentste techno-
logie, zodat het personeel tijd en ruimte 
krijgt om het publiek actief te benaderen. 
Op deze manier groeit de bibliotheek van 
boekenpakhuis en uitleenfabriek uit tot 
een heus belevingscentrum. Nu al is het 
een ontmoetingsplek voor een zeer breed 
publiek, als het salon van de stad. 
En waarom Utopia? Die naamkeuze lag 
voor de hand, want hier in Aalst heeft 
Dirk Martens als drukkerspionier in 1516 
het meesterwerk Utopia van de humanist 
Thomas More gedrukt.
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UTOPIA, 

 een nieuw hart  

voor Aalst

Utopia vult niet 
alleen een hiaat op 
in Aalst, het is ook 
een van de ingrepen 
waardoor de stad 
een bruisende 
centrumstad 
is geworden 
met voldoende 
economische 
en toeristische 
troeven.
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De bibliotheek en 
de academie voor 

podiumkunsten delen 
dezelfde ruimte maar 

op andere tijdstippen.

Als Utopia groeit de bibliotheek van boekenpakhuis en 
uitleenfabriek uit tot een belevingscentrum.


