
Koksijde by light
Magische lichtwandeling

23.12.2022 – 8.01.2023 
16 - 23 uur

GRATIS



Gemeentehuis Koksijde
De grote glazen constructie is het gemeentehuis. Met binnenin de 
Kokpit, een bolvormige raadzaal op grote, stalen poten. Voor het 
gemeentehuis geniet je van een sfeervolle ijsbaan met gezellige 
kraampjes én feeërieke kerstverlichting. Neem zeker een foto onder 
de mistletoe in de grote kerstbal! Tag ons op sociale media of 
gebruik #visitkoksijde en #koksijdebylight.

Cultuurcentrum CasinoKoksijde (message to space)
Welkom aan de cultuurtempel CasinoKoksijde! Een gebouw in cottage- en 
artdecostijl, extra badend in het licht deze winter. Wil je met buitenaardse wezens 
communiceren? Op het Casinoplein kan je zelf een boodschap de wereld insturen 
via ‘message to space’.

Eugenie Terlinckplein (windkristallen)
De horloge van Koksijde-Bad is al jarenlang een baken aan de Zeedijk. Hier sta je 
zo met je voeten in het zand. Voel je de zoute zeebries op je huid? De levensgrote 
kristalstructuren dansen mee met de beweging van de wind en projecteren zo een 
betoverend lichtspel op het strand. Een unieke choreografie die ook overdag blijft 
verwonderen.

Guido Gezelleplein
Op dit plein word je omgeven door verlichte steeneiken.

Bad Schallerbachplein (lichtmanden)
Dit plein verwijst naar Bad Schallerbach, onze jumelagegemeente in Oostenrijk op 
1.130 km van hier. Meteen de oudste verbroedering van Europa (1955). Bijzondere 
gastheer op het plein is Manneken Pis. Het beeldje werd al in 1923 aangebracht bij 
villa Ma Tocade, in het Quartier Sénégalais en heeft een lange geschiedenis achter 
de rug. Het plein wordt gehuld in sfeervol licht aan de hand van rieten manden, als 
metafoor voor de garnaalvissers te paard van Oostduinkerke, immaterieel cultureel 
erfgoed van UNESCO.

Zeelaan
Geniet van de gezellig verlichte winkelstraat, plof je neer in de verlichte 
halve kerstbollen en leg het vast op foto. Tag ons op sociale media of gebruik 
#visitkoksijde en #koksijdebylight.

De Poort
De Poort, een beeldbepalend kunstwerk in onze gemeente, is een 
ontwerp van Buro Voor Vrije Ruimte uit Gent, samen met kunstenaar 
Yves Desmet. Jaarlijks een blikvanger tijdens de kerstperiode. Geniet 
van Ursus, een gigantische fonkelende beer, gemaakt door de 
gemeentelijke dienst Technieken.
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Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk (permafrost mammoeten)
Deze ‘kathedraal van het licht’ dateert uit 1956-1962 en werd ontworpen door 
architect Jozef Lantsoght (1912-1988). Het vormt een imposante achtergrond voor 
de permafrost mammoeten. Permafrost is een permanent bevroren laag onder het 
aardoppervlak. Ook ‘de slapende reus’ van de klimaatverandering genoemd. 
Met deze installatie wordt een oeroud dier, dat eeuwenlang in de lagen van de 
permafrost lag, tot leven gewekt. Het kunstwerk is ontworpen en gebouwd met 
uitsluitend polygoonvormen, een knipoog naar het DNA-materiaal dat in de 
permafrost wordt aangetroffen. Kunst die verwijst naar de klimaatuitdagingen 
waarvoor we staan.

Ruïnes Abdijmuseum Ten Duinen (lichtspel)
Aanrader is de archeologische site van de Duinenabdij. Je hebt van hieruit mooi 
zicht op de oude muuropstanden, omgeven door prachtige natuur. We accentueren 
het verleden met lichtspel in de mysterieuze sfeer van weleer.

Zuid-Abdijmolen
De Zuid-Abdijmolen dateert uit 1773 en werd al tweemaal 
gerestaureerd. Om de molen te doen draaien, is er een windkracht 
van vier beaufort nodig. De molen maalt ongeveer 150 kg graan 
per uur. De bloem wordt verwerkt in het brood van twee Koksijdse 
bakkerijen. De molenwieken verwelkomen inwoners en bezoekers 
met kerst- en nieuwjaarswensen.

Abdijmuseum Ten Duinen (broeikas equalizer)
Hier voel je de geschiedenis! In de middeleeuwen bepaalde de Duinenabdij het 
Koksijdse landschap. Een bezoek aan het Abdijmuseum Ten Duinen brengt je in 
verwondering over unieke collectiestukken die archeologen ter plaatse vonden, 
over de abdijgeschiedenis en de belangrijke rol van de Duinheren in de streek. Hier 
wordt klank zichtbaar! De glaspartijen aan de gevel toveren we om tot broeikas van 
audiovisuele experimenten. Het indrukwekkende gebouw komt tot leven en de rijke 
geschiedenis krijgt een nieuw jasje.

Ter Duinenlaan
In deze statige laan vind je het Sociaal Huis, het politiehuis van de zone Westkust 
en Cinema Koksijde. Elf grote speelse lotusbloemen verlichten het straatbeeld. 
Constructies in verschillende kleuren volledig in eigen huis gemaakt.

Geniet van het poëtisch en dynamisch lichtspel. 
Tag ons op sociale media of gebruik #visitkoksijde en #koksijdebylight.
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Jaak Van Buggenhoutlaan
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Koninklijke Baan
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Info Toerisme
Zeelaan 303, 8670 Koksijde 
T 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be 
www.visitkoksijde.be

Koksijde-Bad


