De bouwhistorische problematiek rond afbraak, opgraving,
consolidering en presentatie in lapidaria
De abdijsite van Ten Duinen beschikt over een uitgebreid lapidarium of steendepot van ettelijke
honderden architecturale bouwfragmenten verzameld uit de opgravingcampagnes van 1949 tot 2002.
Dit beschikbaar maken voor presentatie én verder onderzoek is een van de grote uitdagingen van het
museumproject.
De vraagstelling rond wat te doen met architecturale bouwfragmenten tijdens en na een archeologische
opgraving heeft zijn implicaties op vlak van depotbeheer, onderzoek én presentatie.
Hierbij wordt ruimer gekeken dan alleen maar de reguliere (cisterciënzer)context. Ook wereldlijke en
seculiere religieuze contexten komen aan bod.
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Ten Bogaerdelaan 12 - 8670 Koksijde

problemS for building history in stoneclamps. demolition,
excavation, consolidation and presentation
of natural stonework
The archaeological site of the Dunes Abbey possesses a stone depot of several hundred pieces of
architectural building fragments coming from the excavation campaigns between 1949 and 2002.
The accessibility of this material for presentation and further research is one of the more poignant
challenges the Dunes Abbey Museum faces.
What needs to be done with those architectural building fragments during and immediately after an
excavation campaign has its repercussions for further depot management, research and museological
presentation.
The focus of this colloquium is not only Cistercian in scope, other regular and secular as well as wordly
sites will be presented.
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colloquium
In Honorem
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Vrijdag/Friday 23-10-2009
Chair: Dr. Veerle Cnudde (UG) (B)

Les fenêtres du cloître de l’Abbaye des Dunes
Lic. Claire Van Nerom (B)

Voormiddag/a.m. - 9.30h
Geologie buiten zijn natuurlijke context
Dr. Veerle Cnudde (B)

Bulktransport en maatwerk: natuursteengebruik in Amsterdam
tussen het begin van de Opstand en het Twaalfjarig Bestand
(1568-1621)
Dr. Gabri van Tussenbroek (Nl)

Bouwstenen voor de collectieregistratie in het Abdijmuseum
Lic. Wouter Lammens (B)

Zaterdag/Saturday 24-10-2009

Exploiting architectural fragments from excavation:
the reconstruction of lost Cistercian buildings –
the Wool House at Fountains Abbey, and cloister arcades
at Fountains and Roche Abbeys
Dr. Glyn Coppack, FSA (UK)
Resurrecting lost buildings: the examples of Jervaulx Abbey and
Guisborough Priory and the regional architectural consequences
Stuart Harrison MA (UK)

Voormiddag/a.m. - 10h
Bezoek aan het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 incl. site
en problematiek Ten Duinen II/ Visit of the Abbey of the Dunes
incl. site and location problem of Ten Duinen II
Namiddag/p.m. - 13.30h
VNC – Erfgoedforum
Chair: Prof. Dr. Patric Jacobs (UG) (B)

Le réfectoire de Silvacane : recherches archéologiques sur
le dernier chantier d’une abbaye cistercienne en Provence
Prof. Dr. Andreas Hartmann-Virnich
& Dra. Nathalie Molina (Fr)

Voordrachten van/lectures by: Carolien Van der Star MA (Nl),
Ir. M.H.L. Stappers & Drs. H. J. Tolboom (Nl), Dra. Hilde Wouters
(B), Dr. Wim De Clercq (B), Dr. Veronique Lambert (B),
Drs. Ronald Glaudemans (Nl), Kevin Booth MA (UK),
Lic. Johan Termote (B), Drs. Harry van Royen (B).

Results from the 2009 excavations - the monastery of Heisterbach between Romanesque and Baroque
Christoph Keller MA (D)

—

Namiddag/p.m. - 14h
De ruïnes van de abdij van Aulne. Een verloren monument?
Dr. Joris Snaet (B)

Harry van Royen: research@tenduinen.be
Tel. +32 (0)58 53 39 58 - www.tenduinen.be

Natuursteen, van bouwsteen tot bouwsculptuur: de abdij
Ten Duinen vanuit regionaal, economisch en cultureel perspectief
Drs. Vincent Debonne (B)
& Drs. Alexander Lehouck (B)
Bewerking en selectieve aanwending van natuursteen in de abdij
Ten Duinen van de 13de tot de 15de eeuw. Een vergelijkend
bouwtechnisch onderzoek tussen de dochterabdijen van
Clairvaux op het huidige Belgische grondgebied
Dr. Frans Doperé (B)
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