
Ontdek de kunstwerken 
van Knokke-Heist

In Knokke zijn er talloze kunstgalerijen, maar ook in de 
openlucht is er veel te zien! 

Ideaal voor culturele wandelliefhebbers
Op deze stevige route van 23,5 km kom je verschillende werken 
tegen van nationale en internationale kunstenaars. Vele werken 
zul je wel al tegen zijn gekomen (de strandcabinetotem ‘Beach 
Castle’  bijvoorbeeld), maar ken je de betekenis van het werk en 
de uitvoerder? Je kiest zelf waar je begint, of het nu bij beeld 1 of 
15 is. 





De wandelroute
De wandelroute is ongeveer 23,5 km lang en is zowel te voet als met de fiets gemakkelijk te doen. 

 ● Hospitality - Barry Flanagan
 Duinen op het einde van de zeedijk van Knokke
 De huppelende haas die je in de duinen op het einde van de zeedijk van Knokke kunt terugvinden is  
 een bronzen sculptuur van Barry Flanagan. Hoewel de officiële naam Hospitality is (een verwijzing  
 naar de gastvrijheid van de badstad), wordt de haas ook wel ‘keuning van’t Zwin’, ‘Bugs Bunny’ of 
 ‘’t keun’ genoemd door de locals.

 Materiaal: Brons
 Wist je dat: het beeld ook bij het Kawakyu Company Hotel in Japan staat?

 ● 4 monolieten - Ulrich Rückriem
 Einde Graaf Léon Lippensdreef bij het Zwin
 De 4 monolieten die aan het einde van de Graaf Léon Lippensdreef bij het 

Zwin staan is een werk van Ulrich Rückriem, wiens stijl wordt gekenmerkt door 
breuklijnen. Deze zie je ook heel goed terug  in de monolieten.

 Materiaal: granietsteen
 Wist je dat: de stenen samen 48 ton wegen?

 ● De Poëet - Ossip Zadkine
 Albertplein
 Ossip Zadkine is een Russische kunstenaar die mid 20e eeuw leefde. Het beeld werd in 1963  
 aangekocht en ingehuldigd op het Albertplein. De Poëet houdt de lier van Orpheus (de    
 legendarische dichter uit de Griekse mythologie) vast en zoals je kunt zien lijkt het alsof het beeld  
 niet ‘af’. Liberté van Paul Eluard is ook verwerkt in het werk.

 Materiaal: Brons
 Wist je dat: er 5 exemplaren bestaan van dit beeld? Eentje ervan bevindt zich in New York!

 ● Rose des Vents II - Wim Delvoye
 Driehoeksplein
 Bovenop een windroos op het Driehoeksplein pronkt het beeldje van een plassende engel. Wim   
 Delvoye toont hiermee de “confrontatie tussen religieuze kitsch en volkse schunnigheid”. 

 Materiaal: gepatineerd polyester en inox
 Wist je dat: het ook dienstdoet als fontein? Niet verwonderlijk aangezien het een beetje lijkt op het  
 beeldje van Manneke Pis!

1

2

3

4



 ● Tuin van Plezier- Jan Vercruysse
 Ijzerpark
 Verdwaal even in een groen doolhof in het midden van de stad: de Tuin Van Plezier van Jan   
 Vercruysse in het Ijzerpark is een speciaal ontworpen doolhof met verschillende waterpartijen waar  
 je naar hartelust in kunt verdwalen.
 Materiaal: landschap
 Wist je dat: het park zelf door Aldrik Heirman is ontworpen? Hij zorgde ervoor dat er knusse   
 zithoekjes in het park zijn!

 ● Eva - Eugène Dodeigne
 Canadasquare
 Het ruwe werk van Eugène Dodeigne dat op het Canadasquare in Knokke staat heeft een vage   
 vrouwelijke vorm en draagt daarom (waarschijnlijk) de naam ‘Eva’ als verwijzing naar deeerste   
 vrouw. 

 Materiaal: Bourgondische steen
 Wist je dat: het beeld een aandenken is aan Gustave Nellens, een casino-uitbater en promotor van  
 Knokke?

 ● Twee grote AVL mannen- Joep Van Lieshout
 Abraham Hansplein
 Twee grote oranje mannen die elkaar begroeten op het Abraham Hansplein? Dat kunnen enkel  de  
 AVL-Mannen zijn van Joep Van Lieshout. Het plein zelf is een belangrijk verkeerspunt waar alle 
 doorgaande, binnenkomende en uitgaande verkeer langskomt. Zoals het Vrijheidsbeeld een   
 herkenbaar punt is voor New York, is dit beeld ook een herkenbaar punt van Knokke.

 Materiaal: Polyester
 Wist je dat: de beelden zo’n 10 meter hoog zijn?

 ● Interieurverlichting - Ingo Maurer
 Maxim Willemspad 1 - CC Scharpoord
 Aan het plafond van CC Scharpoord kun je 5 gevlochten matten van elk 4 x 4 neonbuizen zien   
 hangen. Deze lichtsculpturen werden gemaakt door Ingo Maurer, een bekende lichtkunstenaar. 

 Materiaal: neon verlichtingsbuizen
 Wist je dat: het bekendste werk van Ingo Maurer “Bulb” in het MoMa in New York staat?

 ● Social Sofa - Project uit Tilburg
 Maxim Willemspad 1 - CC Scharpoord
 In de tuin van CC Scharpoord vindt je 15 mozaïekbanken die tijdens de Sculpture Link in 2010  
 werden geplaatst. Elke bank heeft een andere afbeelding en de banken werden gemaakt door   
 Social Sofa, een kunstenaarscollectief die voornamelijk werkt aan mozaïekproducten.

 Materiaal: Mozaïktegeltjes en beton
 Wist je dat: er nog meer mozaïekbanken van Social Sofa te vinden zijn in Azië en Zuid-Afrika? Ze  
 zijn dus niet enkel bezig in Europa!
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 ● Neonkunstwerk ‘Zonder Titel’ - Narcisse Tordoir
 Maxim Willemspad 1 - CC Scharpoord
 Op de gevel van CC Scharpoord zie je dan weer een merkwaardig neonkunstwerk waar allerlei   
 symbolen op staan. Kunstenaar Narcisse Tordoir wil je vrij laten in de interpretatie van de symbolen  
 en geeft er daarom geen echte uitleg over, vandaar ook de naam ‘Zonder Titel’.
 Materiaal: neon verlichtingsbuizen.
 Wist je dat: Narcisse Tordoir in bijna al zijn werken de mensen vrij laat om het te interpreteren zoals  
 ze willen? Hij heeft onder meer tentoongesteld in het Muhka in Antwerpen en in het MoCA in   
 Beijing.

 ● Beach Castle - Jean-François Fourtou
 Maurice Lippensplein
 Strandcabines aan de Belgische kust zijn een vaste waarde maar het   
 Beach Castle van Jean-François Fourtou op het Maurice Lippensplein   
 in Knokke spant toch wel de kroon! De gigantische opeenstapeling   
 van strandcabines lijkt op een totem voor de strandcultuur die aan de   
 kust heerst. Dat Fourtou strandcabines gebruikte is geen verwondering:   
 de kunstenaar is altijd al gefascineerd geweest door architectuur en   
 besloot voor Beaufort de typisch Belgische strandcabines te    
 gebruiken.

 Materiaal: Hout (strandcabines)
 Wist je dat: strandcabines aanvankelijk dienden zodat vrouwen zich konden omkleden aan de   
 kust?

 ● Tête - Jean-Michel Folon
 Elizabetlaan 251
 Het mannetje met de hoed is één van de kenmerken van Jean-Michel Folon’s werken. Op het   
 strand kun zelfs nog een kunstwerk van hem met die naam op het strand in Knokke vinden. Maar in  
 de Elizabetlaan duikt het bekende figuurtje op uit de struikgewassen.

 Materiaal: Brons
 Wist je dat: Jean-Michel Folon ook filmmaker was? Hij ontwierp verschillende decors, tekenfilms en  
 maakte kortfilms in de Verenigde Staten.

 ● A Fisherman’s Friend - Peter Rogiers
 Sint-Michielsplein
 Alsof er een monster bedekt met zeewier uit het water verrijst: zo kun je het werk van Peter Rogiers  
 beschrijven. Rogiers haalt zijn inspiratie uit werken van kunstenaars zoals Francis Bacon, Franz   
 West en Picasso, maar ook uit stripboeken en de undergroundcultuur.

 Materiaal: Aluminium
 Wist je dat: de titel van het werk verwijst naar de bekende Fisherman keelpastilles?
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 ● Socorristas de Barritz x-x - Aurora Cañero
 Directeur Generaal Willemspark
 Altijd het gevoel dat er iemand naar je kijkt terwijl je op het strand van Heist en Duinbergen  
 wandelt? Het bronzen koppel op de redderstoel die op de duin aan het Directeur Generaal   
 Willemspark staat kijkt uit over het strand en lijkt zo te waken over de badgasten. Wat direct opvalt  
 is dat de beelden felblauwe hoofddeksels op hebben.

 Materiaal: Brons
 Wist je dat: het beeld 570 kg weegt en met een kraan op zijn plaats werd gezet?

 ● Nest- Claire Todd
 Bakkersstraat
 De fontein in de Bakkersstraat in Knokke is het werk van Britse kunstenaar Claire Todd en werd in  
 2003 ingehuldigd. De naam ‘Nest’ verwijst naar de gelijkenissen van de fontein met een boomstam  
 met een vogelnestje. In het nest kun je dan jonge vogeltjes met open bek zien zitten.

 Materiaal: Keramiek
 Wist je dat: Todd zelf zich verbeelde dat de kinderen uit de buurt zouden spelen in het bassin van  
 de fontein?

 ● Reddersstoel - Kris Martin
 Albertstrand
 De reddersstoel van Kris Martin staat niet naar de zee gekeerd, zoals een normale reddersstoel. 
 De stoel staat richting land en symboliseert het kijken naar een steeds evoluerende wereld, met   
 niemand in de stoel die ons kan redden.

 Materiaal: Inox
 Wist je dat: er in Oostende ook een beeld van Kris Martin staat? Op het strand voor het Thermae  
 Palace kun je het werk Altar bewonderen.

 ● Koppen/Lemuren - Franz West
 Rubensplein
 Op het Rubensplein in Knokke zie je vaak kinderen rondcrossen op hun go-carts, rondom   
 de werken van Franz West. ‘Koppen/Lemuren’ stelt (ietwat carnavaleske) koppen voor: met wat   
 verbeelding zie je er inderdaad gezichten in.

 Materiaal: Kunsthars
 Wist je dat: er ook een Lemurenkopf op de Stubenbrücke in Wenen staat? 

 ● Lichttorenplein- Gert Verhoeven
 Lichttorenplein
 Wanneer je langs het Lichttorenplein passeert valt meteen de roze fontein op, 

maar ook de overdaad aan kleur die aanwezig is. Gert Verhoeven ontwierp het 
plein in samenwerking met architectenbureau E&L. Het gebouw op het plein is 
een herkenningspunt, want je vindt er ook de dienst toerisme van Knokke terug!

 Materiaal: Monoblokken
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Wat vond je van deze wandeling? 
Deel jullie foto’s en ervaringen met ons!

hallo@strandverblijf.be
Facebook  INSTAGRAM strandverblijf

 Wist je dat: de naam Lichttorenplein verwijst naar de vuurtoren uit 1872 die er tot 1954 stond? In  
 het nieuwe gebouw zie je de vuurtoren terugkomen.

 ● Tomorrow Man Made By The Sea - Catherine François
 Strandhoofd t.h.v. Bréartstraat
 De voorovergebogen man vol gaten op het strandhoofd aan de Bréartstraat is een werk van   
 Catherine François en is bedoelt om aangetast te worden door de elementen. Hiermee wil François  
 de strijd van de mensheid tegen de natuur uitbeelden.

 Materiaal: Brons
 Wist je dat: het beeld zo’n 400 kg weegt en 2 meter hoog is?

 ● Another Time XVI - Antony Gormley
 Strandhoofd t.h.v. het Zwin
 Een man staart in z’n eentje naar de zee: het beeld van Antony Gormley staat eenzaam op de
 golfbreker ter hoogte van het Zwin. De vraag die het beeld stelt is welke plaats wij als mens   
 innemen binnen het grotere geheel.

 Materiaal: Gietijzer
 Wist je dat:het werk een deel is van de reeks ‘Another Place’, een beeldengroep op Crosby Beach  
 in Liverpool? Je kunt het beeld trouwens enkel bij laagwater zien.
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