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Herbestemming, restauratie en uitbreiding van een voormalig zusterklooster tot Stadhuis.

Lo is een kleine stad in het westelijk deel van Vlaanderen, dicht bij de kust. Het is een landelijke kern die om 
redenen, die ver teruggaan in de geschiedenis en ondanks haar huidige aantal inwoners, de titel van stad 
draagt. Het stadje bezit een Belfort en een mooi bewaarde kern met een aantal merkwaardige monumenten. 
De streek staat bekend om het gebruik van een typische geel geschakeerde baksteen, als gevolg van de 
samenstelling van de plaatselijke klei. Oudere constructies zijn er zonder uitzondering mee opgetrokken. 
Dat geldt ook voor het 16de eeuwse zusterklooster, een geklasseerd gebouw, gelegen aan de markt en ove-
rigens ook voor nagenoeg alle gebouwen van Lo. Toen het klooster leeg kwam te staan besloot het stadsbe-
stuur, na een adviesopdracht uitgevoerd door noA architecten, om het te verwerven en het te herbestemmen 
tot stadhuis.

Het oude klooster bestaat uit een langwerpig hoofdvolume langs het plein en loodrecht hierop 2 dwarse 
vleugels. Het bezit vele waardevolle interieurs maar ook vele afwisselende vloerniveaus en trappen. Om deze 
reden voegde noA architecten een nieuwe vleugel toe, met daarin de meest publieke functie, met name de 
administratieve diensten en onder het dak het omvangrijke stadsarchief. In het oude gebouw werden de pro-
tocolaire en bestuurlijke functies opgenomen. Zo wordt de oude kapel gebruikt als stadsraadzaal. 
Het nieuwe volume heeft een vorm die verwijst naar de typische langgevel hoeve uit de kuststreek, waarin 
woning, schuur en stal in elkaars verlengde werden gebouwd. 
Een beglaasde gang verbindt nieuw en oud en vormt de derde gevel van het nieuwe entreeplein tussen beide 
in. Hierdoor wordt de nodige ruimte voorzien om het nieuwe geheel een openbaarheid te verlenen. De glazen 
gang doet dienst als inkomhall en zorgt niet alleen voor een doorzicht naar de oude kloostertuin vanaf het 
marktplein maar ook voor de afleesbaarheid als afzonderlijke gebouwen - een wens van de diensten monu-
mentenzorg.

De nieuwbouw is opgevat als een laag energie gebouw met een volledige houten constructie die bekleed is 
met bakstenen en bedekt werd met een pannendak.
Beide materialen sluiten erg nauw aan bij bestaande materialen in het klooster. Nagenoeg het hele stadje is 
uit dezelfde materialen opgetrokken. Het nieuwe stadhuis neemt aldus haar plaats in als gelijke tussen de 
andere stadsgebouwen.

In het toepassen van verwantschappen wordt met dit project een grens opgezocht. 
Een aantal ramen zijn, om redenen van verhouding, visueel vergroot door er schuine zijden aan te metsen. De 
toegepaste baksteen is een recuperatiesteen die door kleurschakering, vorm en formaat zeer nauw aansluit 
bij de stenen van het klooster. De stenen zijn gevoegd, in wild verband, met een mortel die, zoals bij de oude 
muren, een samenstelling heeft op basis van kalk. Dezelfde mortel werd vervolgens in meer vloeibare vorm, 
als een schrale laag, overheen de stenen aangebracht. De gevel heeft een zachtere uitdrukking waarin de 
individuele stenen niet meer afleesbaar zijn. 
Het is in de toepassing van deze laag dat het grootste verschil ligt tussen het nieuwe en oude metselwerk.

046 Stadhuis Lo
Transformatie  van klooster en nieuwbouw tot stadhuis te Lo Westhoek
Procedure Architectuurwedstrijd - laureaat
Opdrachtgever Dexia
Budget 1,5 miljoen euro, excl. btw en erelonen
Oppervlakte 940 m2
Fase voltooid 
Datum 2008-2012
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 kloster - nieuw stadhuis
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nieuw / administratief en oud / protocollair stadhuis

inkom nieuw stadhuis - administratief centrum
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glazen verbinding oud / protocollair en  nieuw / administratief stadhuis 

balies administratief stadhuis 


