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Korte toelichting historiek.

In 1946 vestigde mijn moeder zich als modiste.
In de Nieuwstraat 63, waar blijkbaar voorheen een café zou gevestigd zijn, opende ze een 
hoedenzaak onder de naam Longchamp. Voor de naam van de zaak liet ze zich inspireren door de 
naam van de paardenrenbaan 'Longchamp' in Parijs, waar het voor de begoede klasse 'bon ton' was 
om uit te pakken met de mooiste handgemaakte hoeden.

Van dit pand zijn wellicht nog foto's te vinden in onze archieven of in het stadsarchief.
Indien nodig kan hiernaar worden gezocht.

Hierbij een afbeelding van de benedenverdieping die destijds tot winkelruimte/hoedenwinkel werd 
ingericht. Toen later het dragen van hoeden uit de mode verdween, werd omgeschakeld naar pret-à-
porter dameskleding.
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In de jaren '80 konden mijn ouders dit totaal verouderd en zielloos pand  met een troosteloze gevel 
kopen waarna een volledige nieuwbouw werd gerealiseerd.

Nieuwbouw Nieuwstraat 63 (Longchamp) gerealiseerd begin jaren '80





Toen in 2003 ook het pand nr 65 (pralines en doopsuikerzaak) kon worden aangekocht en 
uitbreiding van de bestaande kledingzaak Longchamp echt noodzakelijk was, werd werk gemaakt 
van een zeer grondige en drastische verbouwing. 

In plaats van enkel de benedenverdieping van beide panden om te bouwen tot één winkelruimte en 
niet te raken aan de andere verdiepingen (wat meestal gebeurt) werd geopteerd voor een 
totaalverbouwing en beide panden tot één pand te verbouwen met bijzondere aandacht voor de 
realisatie van een in het oog springende klassieke en tijdloze mooie gevel.

Zo werden beide voorgevels (zowel van nr 63 als van nr 65) er volledig uitgehaald en in pand nr 65 
werd zelfs een volledige tussenverdieping weggehaald om meer ruimte en licht te creëren.

Daar we rechtsreeks palen aan een schitterend geklasseerd pand op de hoek (nr 67), hebben we uit 
respect en liefde voor historisch erfgoed bewust voor een stijl geopteerd die nauw aansloot bij deze 
van het herenhuis, tot de kroonlijst, de opzetvlakken links en rechts op de gevel en de toegangspoort
toe!

We hadden evengoed kunnen opteren voor een stijl van onze andere buren (Vogele), maar dit zou 
wellicht geen meerwaarde voor de Nieuwstraat hebben betekend, en zeker niet op lange termijn. 
Wel integendeel!

Hoewel functioneel modern ook mooi kan zijn, waren we ervan overtuigd dat het een gemiste kans 
zou zijn geweest, zeker wanneer je het geluk hebt aan  een historisch pand te grenzen.

Voor dit dossier werd ook advies ingewonnen bij Monumenten en Landschappen.







In 2017 werden andermaal verbouwingen uitgevoerd, met nog meer aandacht voor de voorgevel.

Niet alleen werd gekozen voor één grote vitrinepartij, maar tegelijk werd de volledige gevel 
opnieuw gecementeerd volgens de regels van de kunst.
In plaats van kunsstof-opzetstukken links en rechts (zoals voorheen) werd nu, zoals dit vroeger bij 
de herenhuizen werd gedaan, de vlakkenstructuur rechtstreeks in het cement getrokken; een operatie
die uiteraard veel duurder was, maar veel mooier en duurzamer.

Tevens werden naar analogie met herenhuizen, smeedijzeren borstweringen aangebracht aan de 
diverse raampartijen evenals stijlvolle luifels. 
Hierdoor zou de gevel nog meer uitstraling moeten krijgen. 
Tenslotte werd bewust gekozen om de gevel te schilderen in het oude krijtwit, zoals dat bij 
herenhuizen destijds legio was.

Foto VVAK André Schollaert



In september 2020  (begin deze maand dus) werd de gevel andermaal aangepakt en opgewaardeerd. 
De benedenverdieping werd volledig afgekapt en opnieuw gecementeerd en in vlakken getrokken. 
Tevens werd de volledige gevel geretoucheerd, duivenwering geplaatst en volledig herschilderd in 
de witte oude krijtkleur.









Overweging

1. Spijtig genoeg zijn we geen eigenaar van een historisch pand, maar we vonden het wel 
belangrijk te investeren in de realisatie van een gevel die niet alleen aansloot bij de stijl van 
de aanpalende geklasseerde gevel, maar die tegelijk een meerwaarde kon betekenen voor de 
Nieuwstraat en de binnenstad in het algemeen.
We beschouwen deze investering tegelijk als een investering in een gevel voor de komende 
generaties en in toekomstig erfgoed.
Daar het pand, dat tegelijk ingericht is om te kunnen bewonen, in zijn geheel voor 
commerciële doeleinden gebruikt wordt, hadden we ons evengoed kunnen beperken om de 
bestaande gevels van de twee panden ( nr 63 en 65 -zie situatie 80er jaren) te behouden en 
enkel de benedenverdieping om te vormen tot een grote winkelruimte zonder verder te raken
aan de initiële, saaie gevelstructuur. Dit zou uiteraard een veel goedkopere oplossing zijn 
geweest maar tegelijk een gemiste kans!

2. Uiteraard hebben al deze verbouwingen aardig wat geld gekost, maar hebben tegelijk ook 
geresulteerd in een mooi eindresultaat, wat ons ook een bijzonder goed gevoel geeft.

3. Blijkbaar is het eindresultaat van deze verbouwingen niet onopgemerkt gebleven en werkt 
het zelf inspirerend voor anderen. Dit is natuurlijk fijn meegenomen en geeft hoop dat 
andere eigenaars hun dikwijls mooie maar verkommerde panden en gevels ook onder 
handen gaan nemen om een meerwaarde te creëren en onze binnenstad een belangrijke 
upgrade en uitstraling te geven:

-Heel wat voorbijgangers en klanten spreken ons spontaan aan over het eindresultaat 
en komen zelfs geregeld inlichtingen vragen (o.a. over architecten, ralkleuren, 
cementering gevel en de vlakkenstructuur, het smeedijzeren logo,
realisatie poort, smeedijzeren borstweringen, binnentrappen... )

-Zo prijkt de gevel ook op de cover van de brochure 'AALST HEEFT HET VOOR 
U, Aalst winkelstad, charmant, plezant en vacant' van de stad Aalst, dienst Economie
en Middenstand' die in ruime regio verspreid werd.



Brochure Stad Aalst 'Aalst heeft het voor U, Aalst winkelstad...'



-De mooie gevel van Longchamp is ook VVAK (Vereniging voor

                      Aalsters Kultuurschoon) niet ontgaan en is een van de

eyecatchers in hun fotoreeks 'Kijk eens omhoog’; 

Een aanmoediging om eens boven de etalages te kijken in de 

   Aalsterse winkelstraten. Boven de logo’s en de banners 

schuilen er een pak meer waardevolle gevels dan je zou denken. 

Meer op           

https://vvakaalst.weebly.com/nieuws.html

Foto bij  'Kijk eens omhoog! -VVAK februari 2020 (Copyright Andre Schollaert)

https://vvakaalst.weebly.com/nieuws.html?fbclid=IwAR09oicQsE9VRCMLoOgwbNozRhnsJyXgm8XdxaNVrJO5VR7fHsQivCQO2Zw


-De witte gevelkleur is blijkbaar ook sommigen niet ontgaan en krijgt stilaan 

navolging (o.a. C&A, de bioskopen Feestpaleis en Palace,...). 

Jammer dat men niet heeft stilgestaan bij de specifieke oude krijtkleur. Voor 

velen is wit nog altijd wit! Jammer!

Meer nog, zeer recent was er  en interessante bijdrage op de facebookpagina  

'Ons Aalst, vroeger en nu', waar onze gevel andermaal inspirerend werkt en 

waar men een oproep doet om de gevels van onze charmante stad weer zoveel

mogelijk in het wit te schilderen en bij voorkeur allemaal in hetzelfde wit.

Ons Aalst, vroeger en nu

27 augustus om 18:21 · 
Soms doet zo een foto je terugdenken aan de witte stad die Aalst vroeger was. 

Ooit waren er politici die er wat aan wilden doen, maar de eigenaars moeten 

willen volgen.

Kijk maar eens in 't begijnhof hoeveel soorten wit ze hebben i.p.v. allemaal 

hetzelfde wit te nemen.

 

https://www.facebook.com/OnsAalst/posts/3298661083528382?__cft__[0]=AZXFiztsNkG0FTov1zyW5CrWmB6yrp5k96zwldMVBZ-kQBVUpCUYCEg55-FRUs1TOOUsatYBsTxZ9mD0dGbxnUtCyvtmHV93MxtGuqSfPztlWxEodVTeqR5ufqLruAwCz0EU3gUNmui3BNUi7fVDSoNUi_Q7XcjgUKHr_AbQ6mNFatC-2jdxCUPho4JUlX0jqQM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/OnsAalst/?__cft__[0]=AZXFiztsNkG0FTov1zyW5CrWmB6yrp5k96zwldMVBZ-kQBVUpCUYCEg55-FRUs1TOOUsatYBsTxZ9mD0dGbxnUtCyvtmHV93MxtGuqSfPztlWxEodVTeqR5ufqLruAwCz0EU3gUNmui3BNUi7fVDSoNUi_Q7XcjgUKHr_AbQ6mNFatC-2jdxCUPho4JUlX0jqQM&__tn__=-UC%2CP-R


Foto E. Twin bij Aalst, vroeger en nu'

   Printscreen facebookpagina 'Ons Aalst, vroeger en nu ' dd. 27 augustus


