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fvww realiseerde in samenwerking met Callebaut 
architecten de renovatie en herbestemming van een 
vleugel van de Lakenhallen in Ieper. Deze herbergt 
het nieuwe stadsmuseum, met evenementruimtes 
op de benedenverdieping. De ingrepen zorgen voor 
een toekomstgerichte interne logica en weerspiege-
len bovendien de turbulente geschiedenis van zowel 
gebouw als stad. 

 
Gitte Van den Bergh – Foto’s Stijn Bollaert

Een blik op het verleden 
en de toekomst

←
De opengelegde 
betonnen structuur
van het dak 
weerspiegelt het 
verleden en eigen 
karakter van de 
vleugel.

↓
De nieuwe inkomhal
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EN Working in collaboration with Callebaut archi-
tecten, FVWW carried out the renovation and 
conversion of a wing of the Cloth Hall in Ypres. 
This wing now houses the new city museum, with 
event rooms on the ground floor. The interven-
tions provide a future-oriented internal logic and 
reflect the turbulent history of both the building 
and the city. 



De Lakenhallen, beschermd Unesco-erfgoed, vormt het 
grootste burgerlijke neogotische gebouw in Europa. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog ging het gebouw volledig in rook 
op om daarna in meerdere fases uit zijn as te herrijzen. 
De vleugel van het stadsmuseum is pas na de Tweede We-
reldoorlog uitgevoerd in betonskelet, in tegenstelling tot 
de eerder gerealiseerde zones in hout. De architecten van 
fvww namen de historische ontwikkeling mee in het ont-
werp en legden in elke ruimte het betonnen karkas bloot, 
dat voordien verstopt zat achter een valse houten structuur. 
 De hallen vormen vandaag één groot complex, met onder 
andere het In Flanders Fields Museum en de toeristische 
dienst. Het nieuwe stadsmuseum vervolledigt dit rijtje, en 
vertelt over de geschiedenis van Ieper als handelsstad, maar 
ook over haar verdere toekomst als ‘kattenstad’. Ieper is im-

mers het driejaarlijkse trefpunt voor een heuse kattenstoet. 
Hoewel er buiten aan het museum amper ingrepen zichtbaar 
zijn – met uitzondering van de vernieuwde dakbedekking – 
is er binnenin heel wat gewijzigd. 
 Functioneel kozen de architecten voor een logischere 
positionering van de conferentiezaal en educatieruimte op 
de benedenverdieping. De aansluiting bij de vernieuwde 
binnenkoer en publieke doorsteek maakt ook deelgebruik 
binnen het complex mogelijk. Zowel de functie als de flexi-
bele indeling bevordert de levendigheid van de plint. Voor 
de bruikbaarheid van de evenementruimtes was een nieuwe 
toegang noodzakelijk vanuit de inkomhal. Samen met Cal-
lebaut architecten, die instonden voor de restauratiewerken, 
werden zulke ingrepen nauwgezet gedetailleerd met behoud 
van de erfgoedwaarde. 

→
In lijn met de 
gebouwlogica 
voegde FVWW twee 
trappenhuizen
toe, die behalve 
circulatie ook de 
nood aan
technische 
voorzieningen 
binnen het volume 
oplossen.

→
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←
Welgekozen 
doorzichten 
vanuit de 
trappenhuizen naar 
de museumzalen 
bevorderen de 
oriëntatie, en 
zetten onderweg
historische 
elementen in de 
verf.
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 De museumzalen strekken zich uit over twee verdiepin-
gen. Onder het dak is de tussenvloer uitgebroken – uitvoe-
ringstechnisch een complexe procedure – met als resultaat 
een flexibel in te richten tentoonstellingsruimte. Ook hier 
weerspiegelt de opengelegde betonnen cassettestructuur 
van het dak het verleden en eigen karakter van de vleugel. 
 In lijn met de gebouwlogica voegde fvww twee trap-
penhuizen toe, die behalve circulatie ook de nood aan 
technische voorzieningen binnen het volume oplossen. 
De kernen zijn ingericht als stedelijk interieur, afgewerkt 

met vlak gevoegde bakstenen, straatlantaarns en granito 
vloeren. Het zachte contrast met de bestaande ruimtes 
maakt dat de trappenhuizen aanvoelen als een rustpunt. 
Het ene trappenhuis staat loodrecht op de gevel, het andere 
verloopt parallel. Welgekozen doorzichten van en naar de 
museumzalen bevorderen de oriëntatie, en zetten onder-
weg historische elementen zoals de gevelluiken in de verf. 
Door het toevoegen van zulke ‘kijkmomenten’ verhogen de 
architecten de belevingswaarde van het museum, en maken 
passage en gebouw integraal deel uit van het verhaal.
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Architect 

FVWW  
Frederic Vandoninck 
Wouter Willems  
architecten

Website 

fvww.be
Official project name 

Yper Museum
Location 

Ypres, Belgium

Restoration architect 

Callebaut architecten
Programme 

Museum about the 
history of Ypres with 
entrance and ticketing 
area, museum spaces, 
educational space and 
conference hall

Procedure 

Competition

Client 

City of Ypres
Lead contractor 

Desodt  
bouwonderneming 
Monument  
Vandekerckhove

Structural engineering 

LIME
Services engineering 

AA&O

Completion 

June 2019
Total floor area 

2,520 m² 
Budget 

€ 1,710,000  
(excl. VAT and fees)

Product / Supplier 

Stone  
(granito floor tiles)

0 2 5 10m

1 entrance
2 reception

3 exhibition  
 hallway
4 learning space

5 sanitary facilities
6 conference 
 room

7 courtyard
8 Grote Markt
9 Donker Poort


