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KOKSIJDE -  In de boeiende en familievriendelijke tentoonstelling ‘Bouwen 

voor de eeuwigheid’ gaat het Abdijmuseum op zoek naar de 

bouwgeschiedenis van de beroemde abdij in Koksijde. Zowel de 
technische, historische als menselijke kant worden belicht aan de hand 

van archiefmateriaal, bruiklenen en eigen archeologische stukken. Eén 
van de hoogtepunten is de imposante maquette van de abdij in LEGO® 

blokjes. Daarnaast stelt de jonge kunstenaar Rob Buelens zijn 
miniatuurkunstwerken tentoon.  

 
Bouwen voor de eeuwigheid  

In de 13de eeuw startte de gemeenschap van de abdij O.L.V.-Ten Duinen in Koksijde 

met één van de grootste bakstenen bouwprojecten uit die periode in Vlaanderen. 

Magistraal was het. Gigantisch. In deze expo zoomt het Abdijmuseum in op de 

bouwgeschiedenis van de Duinenabdij.  

Samen zoeken we naar de sporen van de bouwabten en de vele ambachtslui, die de 

opdrachten van de bouwabten uitvoerden. Gedreven door hun gedeelde betrokkenheid 

en hun geloof, verzetten deze mensen bergen. Daarbij stelden ze zich bloot aan enorme 

risico’s. Hun verhaal blijft voor grote delen verborgen in de mist van de geschiedenis. 

Eén ding is duidelijk. De abdijgemeenschap van Ten Duinen had een doel: ‘bouwen voor 

de eeuwigheid’. Bij je bezoek zal je versteld staan van hoe dicht het middeleeuwse 

bouwbedrijf bij het hedendaagse aanleunt.  

 

Middeleeuwse bouwtechnieken in de kijker  

Eens de steenhouwers de natuurstenen afgewerkt hadden, werden ze op de voorziene 

locatie gemonteerd. Stukken van ongeveer 40 kg kon één persoon naar boven dragen. 

Voor de zwaardere elementen waren hulpwerktuigen nodig. In de expo zie je aan de 

hand van collectiestukken de technieken die ze gebruikten. Maar eerst moesten de 

stukken ter plaatse geraken. Hoe kwamen die kolossale bouwelementen op de werf van 

Ten Duinen? Op een of andere manier is het antwoord steeds: met brute man- en 

dierkracht. Bouwen in de middeleeuwen was beslist niet voor doetjes. Beenbreuken 

waren mogelijk het gevolg van werfongevallen.  

 

De juiste internationale connecties  

De Duinenabdij verwierf vrijstellingen van tol voor transport van bouwmaterialen en 

handelswaren over zee- en waterwegen. Ontdek hoe de monniken in verschillende 

Europese regio’s hun materialen aankochten. Dit had een grote impact op het milieu. Met 

een gigantisch bouwproject als de Duinenabdij kon dat niet anders. Hout en natuursteen 

bijvoorbeeld werden in grote hoeveelheden aangevoerd. Dankzij onderzoek heeft het 

Abdijmuseum enkele van de bossen waar het hout gehaald werd achterhaald en ontdekt 

uit welke streken de stenen aangevoerd werden.  

 

De mens achter het bouwwerk  

Het is moeilijk om te achterhalen welke mensen de abdij bouwden. Vaak werkten ze 

anoniem. Toch vinden we hier en daar subtiele ‘stempels’ op collectiestukken. En de 

bouwabten, tja, die deden duidelijk hun best om letterlijk hun stempel te drukken op 

stenen, in boeken, in tegels … Hoe verder we gaan op de tijdslijn van de Duinenabdij, 

hoe meer prestige en eer een rol spelen. In de expo zie je een fantastisch handschrift dat 

besteld werd door abt Jan Crabbe, uit de collectie van het Grootseminarie Brugge. Een 

prachtig versierde prent laat een bouwstelling zien.  



 

Stenen voor het rapen  

Eenmaal de al gehavende abdijsite opgegeven was, werd ze een open-steengroeve. Wat 

deed de abdij met al die stenen? Waar kwamen ze terecht? Veel huisjes in de omgeving 

werden in baksteen van de oude abdij gezet. Ook bij nog oudere en grotere 

bouwprojecten werden stenen hergebruikt. Welke? Dat alles kom je te weten in deze 

expo.  

 

 

 

HIGHLIGHT: MAQUETTEKUNST DOORSPEKT MET DETAILS 

 

De abdij in LEGO® blokjes 

Een van de hoogtepunten voor families in deze expo is zonder meer de abdij in ... 

LEGO® blokjes! 3 meter op 3 meet de indrukwekkende maquette, die met enorm veel 

details en scenario’s versierd wordt. De artiesten van Amazings werkten er een half jaar 

aan! Hun leidraad om dit te maken, was het 16de-eeuwse grondplan van de Duinenabdij 

dat Pieter Pourbus schilderde. Amazings is het bedrijf van 

stemmenimitator/komiek/zanger Dirk Denoyelle. Hij is één van de dertien certified 

LEGO® professionals wereldwijd die dergelijke projecten mogen lanceren.  

 

En er is nog meer LEGO® te beleven in Koksijde, in samenwerking met Amazings. 

Tijdens de zomervakantie kan je van 12 juli tot en met 25 augustus het evenement 

‘Koksijde bouwt met LEGO® blokjes’ ontdekken in cultuurcentrum CasinoKoksijde. 

Wandel er binnen in de wondere wereld van LEGO® met meer dan 800 m² speelplezier, 

kunst en humor met tienduizenden LEGO® blokjes. Waan jezelf een echte architect en 

ga aan de slag met LEGO® blokjes. Voor de kleinsten is er een aparte DUPLO-zone.  

 

De schaalmodellen van kunstenaar Rob Buelens  

En er is nog meer maquettekunst te ontdekken. Rob Buelens (°1989, Londerzeel) is een 

aanstormend talent in de kunstwereld. In het Abdijmuseum exposeert hij tijdens ‘Bouwen 

voor de eeuwigheid’ met één van zijn handelsmerken: zijn miniatuurkunstwerken.  

 

Met hout, ijzerdraad, naaigaren en alledaagse objecten maakt hij deze werken. De 

miniatuurmensen die zijn modellen bewonen vormen een menigte die samenwerkt, voor 

een gemeenschappelijk doel. Je ziet hoe ze samen hun dromen verwezenlijken.  

 

 

 

Gezinsboekje 

De Westhoekacademie ontwierp samen met het Abdijmuseum een doe-boekje voor 

gezinnen. Bouwmeester Lambrecht gidst gezinnen doorheen de tentoonstelling! Aan de 

hand van leuke opdrachtjes leer je op een speelse manier bij over de bouw van de 

Duinenabdij. Eens je de kleuren van de verschillende LEGO® blokjes verzameld hebt, 

maak je kans op een leuke prijs. Dit boekje is te verkrijgen aan het onthaal van het 

Abdijmuseum. 

 

Rondleidingen  

Elke zaterdag in de periode van 29.06 tot en met 2.11, alsook op 4.01.2020 is er een 

rondleiding in de expo in het Nederlands, telkens om 14.30 uur. Uitzondering: niet op 17 

augustus. Praktisch: geen reservatie nodig. De rondleiding is inbegrepen in de prijs van 

je museumticket. 

 

Randprogramma 

Het Abdijmuseum is fier om een mooi randprogramma te presenteren in de schaduw van 

haar expo, dankzij de samenwerking met verschillende partners. Ontdek het 

randprogramma op www.tenduinen.be.  

http://www.tenduinen.be/


 

Praktisch, voor de bezoeker: een expobezoek is inbegrepen in de prijs van je 

museumticket. // Ticketinfo: www.tenduinen.be. // Locatie: Abdijmuseum Ten Duinen, 

Koninklijke Prinslaan 2, 8670 Koksijde 

 

 

 

Noot: op vrijdag 21 juni om 19 uur vindt de officiële opening van de expo 

plaats. Welkom! Zij zullen ook aanwezig zijn om vragen te 
beantwoorden: burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen van 

Cultuur Stéphanie Anseeuw, directeur van het Abdijmuseum Dirk 
Vanclooster, kunstenaar Rob Buelens & Dirk Denoyelle van Amazings 
(officiële LEGO® bouwer). 
 

 

 

Contactinformatie  

Voor meer informatie kan u steeds 

contact opnemen met de 

publieksmedewerker van 

Abdijmuseum Ten Duinen: Nick 

Herweyers  

Tel: +32 (0)58 53 39 49  

GSM +32 (0)491 35 63 48  

Mail: nick.herweyers@koksijde.be  
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