




Authenticiteit 

in het charmantste polderdorp aan zee

waar wonen vakantie wordt

en vakantie wonen



Rond 1089 vormde zich op een uitgestrekt grondgebied een bewoonde kern, Dudzele 

genaamd. Deze werd omringd door hoge terpen en op één ervan ontstond het latere 

Ramskapelle. Vermoedelijk is de naam afkomstig van de eigenaar die omstreeks 1230  

de gronden schonk voor het oprichten van een bidplaats: Hendrik Raems’ Capelle. 

Ramskapelle maakte deel uit van Het Brugse Vrije, een kasselrij in het graafschap 

Vlaanderen. Later werden de stad Brugge en het Vrije als aparte gewoonterechtsgebie-

den beschouwd.

Wie vandaag Ramskapelle binnenkomt, kan niet naast de witgekalkte bakstenen muren 

kijken. Bakstenen zijn dan ook een beetje de ziel van Ramskapelle. De kleigronden in 

Ramskapelle bleken enorm geschikt om stenen te bakken. In 1331 liet Brugge er dan ook 

een ‘tegelrie’ of steenbakkerij oprichten om te voorzien in bakstenen voor de bouw van 

de Brugse stadspoorten, bruggen en kaaimuren. Ondermeer de Gentpoort, de Smeden-

poort, de Bouveriepoort en een deel van de stadsmuur, tussen het Minnewater en de 

Bouveriepoort, werden opgetrokken met ‘de vorm van Ramskapelle’. De Lisseweegse 

Watergang en het Isabella-vaartje, dat door Het Vrije kabbelt, werden gebruikt om de 

bakstenen via het water, in Brugge te krijgen.

Het lijkt alsof de geborgenheid van de eeuwenoude bidplaats nooit weggegaan is. Hier 

heersen rust en authenticiteit. Een plek om écht te wonen. De ideale uitvalsbasis in een 

streek waar zoveel te beleven valt. 

acht eeuwen geleden al, en nog steeds, een plek om tot rust te komen
de capelle van Hendrik Raem

 





De Callantmolen, Ramskapelle



Ramskapelle laat zich kenmerken door een innemende schoonheid. Wie er ooit geweest 

is, zal zeker gevallen zijn voor de charme en de authenticiteit van dit prachtige dorp. De 

tijd lijkt er even stilgestaan te hebben. Er wordt nog tijd genomen om te genieten en dat 

laat zich proeven in de rust die het dorp uitstraalt. Maar vergis u niet, Ramskapelle is niet 

ingeslapen. U vindt er ondermeer enkele schitterende restaurants, die qua stijl en  

kwaliteit in een trendy stad niet zouden misstaan. 

Met ‘De Vrije’ zal het authentieke karakter van Ramskapelle in grote mate versterkt  

worden. De dorpskern krijgt er – pal naast het mooie kerkplein – een aantal straatjes en 

pleintjes bij, waarlangs comfortabele woningen in een rijk gedetaileerde historische 

bouwstijl, zich nestelen in de geborgenheid van het dorp.

ongerepte charme tussen                                en de groene polders 
Ramskapelle Knokke
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De streek rond Ramskapelle koestert een schat aan waardevolle natuurgebieden en 

landschappen. Met knoestige knotwilgen beplante dijken, ingepolderde gronden en 

kreekrestanten getuigen er van de eeuwenlange strijd tussen mens en water.

Kleine en grotere waterlopen doorsnijden dit prachtige landschap. ’s Zomers is het er 

heerlijk fietsen en wandelen, terwijl het in de winter uitkijken is naar overwinterende 

‘vriezeganzen’.

het landschap rijgt velden, bossen en kreken aaneen tot een park
polderdorp tussen polders

Niet alleen Ramskapelle zelf, maar ook de omgeving lijkt wel een tot leven gekomen postkaart.





Ramskapelle combineert het beste van twee werelden. Niet alleen heeft het zich knus 

genesteld in de groene polders, het ligt bovendien aan zee, op een zuchtje van het strand. 

Ramskapelle is een deelgemeente van Knokke-Heist. Een unieke kustgemeente met een 

benijdenswaardige plaats op de internationale lijst van gewaardeerde badplaatsen. 

Ze verbindt als geen andere plaats de absolute rust van de natuur met de geneugten des 

levens. 

De Vrije nestelt zich tussen het warme hinterland en de wijdse zee
polderdorp aan zee

 









Een woning is als een kunstwerk dat expressie geeft aan de visie en bezieling van zijn 

bewoner. Welk type woning kiest u? Welke indeling vindt u belangrijk en welke stijl ge-

niet uw voorkeur? U kiest de woning én het interieur. 

Ervaren architecten geven graag vorm aan uw wensen. Elk interieur wordt een droom-

interieur. U kiest zelf de materialen voor de afwerking van uw woning. Wij verzekeren u 

een perfecte opvolging voor een zorgenvrij resultaat.

Wij bouwen úw woning, met haar eigen identiteit.

wij bouwen úw woning in het dorp
kiezen voor authenticiteit
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De Vrije 18

2-GEVELWONING

Enkele voorbeelden

Opp. perceel: 357,77m²
Opp. GV: 111,20m²
Opp. 1e: 102,08m²
Opp. 2e: 44,78m²
Bewoonbare opp.: 258,06m²
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De Vrije 37

3-GEVELWONING

Opp. perceel: 402,86m²
Opp. GV: 102,74m²
Opp. 1e: 95,14m²
Opp. 2e: 41,96m²
Bewoonbare opp.: 239,84m
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De Vrije 11

4-GEVELWONING

0

Opp. perceel: 470,83m²
Opp. GV: 122,62m²
Opp. 1e: 128,17m²
Opp. 2e: 71,91m²
Bewoonbare opp.: 322,70m²
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uw woning is uniek

In de Vrije is persoonlijkheid troef. Alle woningen krijgen één voor één een individuele 

invulling en unieke touch!

Er zijn woningen met 2, 3 of 4 gevels. Zo wordt beantwoord aan elke woonbehoefte.

Er wordt veel belang gehecht aan details in de Vrije, zowel voor het interieur als in de 

keuze van de bouwmaterialen. De architect geeft elke woning een specifiek kleurenpal-

let door te werken met verschillende soorten bakstenen en dakpannen. De gevels en het 

schrijnwerk worden ook telkens van andere tinten voorzien om elke woning uniek te 

maken. Elke woning beschikt over sfeervolle, royale interieurs, kwalitatief op maat afge-

werkte keukens, een privatieve tuin, garage én autostandplaats.

de details maken het verschil





een naam als referentie

De Vrije is schitterend gelegen. En dat is geen toeval. Met De Vrije zijn de projectontwik-

kelaars POC Partners en Huysman Bouw niet aan hun proefstuk toe. Zij ontwikkelen 

sinds jaren duurzame, kwalitatieve vastgoedprojecten op toplocaties met zeer strenge 

criteria bij de selectie van de projectgronden. Dit houdt voor u, als klant, de garantie in 

dat u investeert in een project met een absolute meerwaarde!

POC Partners & Huysman Bouw





speel op zeker
De aankoop van een woning in De Vrije doet u in de eerste plaats voor uzelf en voor uw  

gezin. Om er te relaxen tijdens weekends en vakanties, of om er permanent te vakantie-

wonen. Vergeet echter niet dat de aankoop van vastgoed op een toplocatie op langere 

termijn ook een zeer goede belegging is. De Vrije is een zekere en waardevaste investe-

ring. Onthaasten en bewust diepgang zoeken is geen voorbijgaande trend, maar de visie 

van morgen. Plaatsen als Ramskapelle komen dan ook steeds hoger op het verlang-

lijstje van velen, in hun zoektocht naar authenticiteit. 

Geniet er nu zelf van, of profiteer van een aantrekkelijke opbrengst bij verhuring... één 

ding is zeker, een aanzienlijke meerwaarde is gegarandeerd.

een verstandige beslissing



Bouwheren

Joos de ter Beerstlaan 64 - 8740 Pittem

T +32 (0)51 46 79 21 - F +32 (0)51 46 67 92

mail@pocpartners.com - www.pocpartners.com

Stationsstraat 83 - 9900 Eeklo

 T +32 (0)9 376 14 15 - F +32 (0)9 376 14 83 

info@huysmanbouw.be - www.huysmanbouw.be

Architect

EL Architects

President Kennedypark 16B - 8500 Kortrijk

T-ontwerp +32 (0)56 20 30 76 - T-uitvoering +32 (0)56 24 37 49

F +32 (0)56 20 46 78

info@e-l.be - www.e-l.be 

Landschapsarchitectuur

Avant Garden

Wijnegemhof 1 - 2110 Wijnegem

T +32 (0)3 353 68 64 - F +32 (0)3 353 07 50

info@avantgarden.be - www.avantgarden.be
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Verkoop

Immo BiS

Kustlaan 259 

8300 Knokke-Heist

T 050 63 20 40 

F 050 63 20 45

info@immobis.be

www.immobis.be




