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Dorpsgroei

Lo is een oud dorp in de Westhoek. Alle dorpen in
de Westhoek hebben een vergelijkbare identiteit.
Ze vormen kleine compacte klontjes in het weidse
landschap. De dorpen liggen op kruispunten van
lange landwegen en zijn daardoor in het landschap
gehecht. Het zijn stenige dorpen, ontwikkeld rond
een grote kerk met plein, groene begraafplaats en
bomenlanen. In het dorp staan de huizen zij aan zij
direct aan de weg. Veel dorpen hebben een kasteel
of landhuis met park en bossages vlak aan de kern.
Deze grote groene korrels zijn mooie tegenhangers
van de dichte stenigheid van de dorpen.
De architectuur van de bebouwing is soms statig,
soms boers, maar altijd gevarieerd, elk huis is anders.
Vanuit de dorpse kenmerken bouwen aan de dorpen
in de Westhoek is eigenlijk een vrij simpele opgave:
met de gebiedseigen korrels verder bouwen aan de
dorpsstructuur.
Ook voor de bouwlocatie aan de noordzijde van Lo
is gekeken hoe vanuit de identiteit verder gebouwd
kan worden aan het dorp.
De twee landwegen waaraan Lo zich heeft ontwikkeld zijn Oost-West de Ooststraat-Romanestraat en
Noord-Zuid de 2e Genielaan-Zui dstraat.
Langs deze landelijke ‘dragers’ tekent het dorp zich
af. De huizen staan er dicht opeen en hebben allemaal twee lagen en een kap. De huizen variëren in
breedte en in architectuur, maar vormen een strakke
straatwand. De bouwlocatie ligt met zijn oostzijdeaan één van deze twee dragers, de 2e Genielaan.
Hier bouwen is dus bouwen op de wijze zoals
verderop langs de hoofdweg in het dorp. De stenige
kern wordt zo op een oorspronkelijke manier verder
uitgetrokken in noordelijke richting. Het dorpse
karakter kan verder worden versterkt door aan de
hoofdweg een klein dorpspleintje te ontwikkelen
met ruimte voor een enkele winkel of een bedrijfje.
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De bouwlocatie ligt met zijn zuidzijde direct aan een
nieuwbouwwijk. De nieuwbouw ligt erg naar binnen
gekeerd en biedt geen aanknopingspunten om op
verder te bouwen. De nieuwbouwwijk vormt met
dichte achtertuinen geen mooie overgang naar het
open land. Op de nieuwe bouwlocatie moet aan de
noordzijde een betere aansluiting van het dorp naar
het landschap gemaakt worden.
LO heeft in het centrum van het dorp een klooster met kloostertuinen, maar het dorp heeft geen
kasteel of landhuis en ontbeert daarmee nog een
groene component die veel andere dorpen wel siert.
De bouwlocatie biedt ruimte om zo’n grote groene
korrel te ontwikkelen. De groene korrel kan aangetakt worden op de hoofdweg en daarmee op het
dorpscentrum, zoals in de meeste dorpen van de
Westhoek. De groene korrel kan meerdere woningen
bevatten die gezamenlijk een ensemble vormen als
in een landgoed. De parktuin en de bossages kunnen gedeeltelijk openbaar zijn en zo functioneren als
dorpspark.
Lo ligt langs de Lovaart. Het dorp maakt slechts
sporadisch contact met de vaart. De Lovaart blijft
daardoor een vrij verstild landschappelijk element
met af en toe een puntje bebouwing eraan, het is
niet echt een drager. Op de nieuwe bouwlocatie kan
Lo zich met een puntje aan de Lovaart hechten. Een
paar dijkwoningen in één blokje met uitzicht over de
vaart.
Aan de noordelijke zijde grenst de nieuwe bouwlocatie aan het open landschap van de polder. Hier
kan een groter, meer landelijk volume de overgang
naar het landschap gestalte geven. Een erf dat zich
opent naar het land.
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Bouwplan

Het bouwplan is opgebouwd uit vijf eenheden
die een duidelijke eigen verschijningsvorm
en sfeer hebben. Ze bieden ook elk een eigen
woonmilieu en kwaliteit.
De hoofdweg (1)
Het dorpsplein (2)
Het landgoed met landgoeddorpje (3)
Het erf (4)
Het Lovaartblokje (5)
De verschillende planonderdelen vormen
op zichzelf samenhangende ensembles van
gebouwen en buitenruimte met een eigen
ruimtelijkheid en eigen architectuurstijl.

Landgoeddorpje

De vijf onderdelen gezamenlijk vormen een
ruimtelijk samenhangend geheel dat op alle
punten doorborduurt op de structuur van het
bestaande dorp en het omringende landschap.
De openbare ruimte in het plan vormt een
waardevolle aanvulling op de (schaarse) openbare ruimte van het dorp.
In totaal zijn er in het plangebied 48 woningen
getekend. Binnen de 48 woningen is een rijke
variatie aan woningoppervlakte, bouwhoogte,
kavelgrootte, dorpse ligging en architectuur
te vinden. In de huidige conﬁguratie zit nog
ruimte genoeg om daarin te variëren.

Landgoed

Hoofdweg en dorpspleintje
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Erf
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HOOFDWEG
10 Woningen
1 bedrijfswoning 2 laag met hoge kap, 500 m2
2 woningen in 2 onder een kap, 2 laag met kap, 220m2
2 woningen in 2 onder een kap, 2 laag met kap, 180m2
5 vrijstaand, 2 laag met kap, 235m2(3x), 300m2 (2x)
op 300- 480 m2 grond
OPENBARE RUIMTE
een straat met stoep

Hoofdweg

architectuurstijl
DORPSPLEINTJE
14 Woningen
1 bedrijfswoning 2 laag met hoge kap, 450 m2
1 bedrijfswoning 2 laag met hoge kap, 350 m2
4 woningen in 2 onder een kap, 2 laag met kap, 250m2
5 vrijstaand, 1 laag met kap, 200m2
2 vrijstaand, 2 laag met kap, 250m2
1 vrijstaand, 2 laag met kap, 300m2
op 225-800m2 grond
OPENBARE RUIMTE
een éénrichtingsstraat met stoepen
een laantje langs het park
een bomenpleintje
een bedrijfsstraat met brede stoepen en extra parkeren
Dorpspleintje

LOVAARTBUURTJE
4 Woningen
2 woningen in 4 /1 kap, 1 laag met kap, 150m2
op 320m2 grond
2 woningen in 4 /1 kap, 1,5 laag met hoge kap, 250m2
op 460 en 650m2 grond
OPENBARE RUIMTE
geen

Lovaartbuurtje
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Ensembles
LANDGOEDDORPJE
7 Woningen
4 woningen in 2 onder een kap,
1 laag met dubbele kap, 200m2
3 vrijstaand, 1 laag met kap, 175m2
allen op 300-550m2 grond
OPENBARE RUIMTE
een wandelpad
een groot grasveld

Landgoeddorpje

LANDGOED
5 Woningen
1 landhuis 2,5 laag met hoge kap, 600m2
(of 4 appartementen)
met apart koetshuis 100m2 en prieel 30m2
op 7500m2 grond
3 poortwoningen 1,5 laag met kap 175m2
op ± 500m2 grond
1 landgoedvilla 400m2 met garage 60m2
op 725m2 grond
OPENBARE RUIMTE
oprijlaan met bomen
park met bossages en wandelpaden
waterpartij met ligweiden

Landgoed

ERF
8 Woningen
3 woningen in rijtje, 1 laag met hoge kap, 175 m
op 230-300m2 grond
4 woningen 2 onder een kap, 1 laag met hoge kap, 240mop
350-500m2 grond
1 vrijstaand, 2 laag met kap, 500m2
op 765 m2 grond
OPENBARE RUIMTE
een erﬂaan en een erf van 400m2
boerenhaag en bomens

Erf
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