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Wonen in Knokke

Knokke is …  soms exclusief 
doen en toch gezien worden 

Knokke-Heist is de meest noordelijke gemeente van 
West-Vlaanderen en dus ook de verste schakel langs 
die kant van de kustlijn, maar van een uithoek kan 
totaal geen sprake zijn. Zeker omdat naast de kust-
tram en de Koninklijke Baan ook de Expresweg vanuit 
Antwerpen (N49) hier aankomt en het spoorwegstation 
van Knokke een kopstation is (directe lijn met Tonge-
ren).  Die goede bereikbaarheid siert dit charismatisch 
oord dat door zijn gedeeltelijk exclusief karakter dui-
delijk het imago van onze kust in z’n geheel mee kleur 
geeft. Vooral het Driehoeksplein – alias de “Place m’as 
tu vu? – en Het Zoute, plus ergens ook Duinbergen 
dragen terzake een reputatie. Uiteraard kan evenmin 
voorbijgegaan worden aan de persoonlijkheid van 
burgemeester Leopold Lippens, die wellicht voor de 
rest van zijn dagen zal geassocieerd worden met zijn 
quotes over de zogenaamde frigoboxtoeristen.    

Het zou fundamenteel oneerlijk zijn deze reputatie van 
Knokke te reduceren tot een mentaliteitskwestie. De 
vele echt knappe villa’s en appartementen vertellen 
een ander verhaal, net als de handvollen boetieks die 
aan de spits staan inzake vooral kledij en juwelen, om 
het nog niet te hebben over de ettelijke kunstgalerijen 
en de flink uit de kluiten gewassen horeca, met serieus 
wat fonkelende Michelinsterren ertussen. 

Zessterrenhotel

Indien het waar is dat de Knokse hotellerie – in het 
algemeen dan, de uitzonderingen bevestigen de regel 
- de jongste jaren een steeds ongelijker strijd voerde 
tegen de tijd, dan komt daar straks drastisch veran-
dering in. Er bestaan plannen voor de creatie binnen 
de 5 jaar van 1500 tot 2000 nieuwe hotelkamers. De 
nieuwe La Réserve opent in de loop van volgend jaar 
als kersvers 5 sterren hotel. Helemaal bovenaan het 
‘to do’-lijstje staat zowaar een 6 sterrenhotel (350 ka-
mers) – ongezien in dit land, want zoiets hoeft zelfs 

nog juridisch mogelijk gemaakt te worden – en een 
tweede golfcourt.     

Daar is ruimte voor, want van de 56,44 km² opper-
vlakte van de gemeente bestaat nog ruim twee der-
den uit landbouwgrond. De grootste aandacht gaat 
begrijpelijkerwijze steeds opnieuw uit naar de 12 km. 
strand, verspreid over de riante zandvlaktes van Heist, 
Duinbergen, Knokke, Albertstrand en Het Zoute. Ook 
natuurreservaat  het Zwin haalt z’n uitzonderlijk karak-
ter uit het inspelen op elkaar van water en land. De site 
overschrijdt bovendien in ruime mate de landsgrens 
met Nederland. 

Casinokwestie

De mega-uitbreiding van dit natuurgebied is een 
twistappel, één van de vele hamvragen die over de 
toekomst van Knokke gesteld worden. Waar aan de 
andere kant met de Baai van Heist een tweede iets 
minder spectaculair natuurreservaat ligt, is het groot-
ste discussiepunt momenteel wellicht het Casino. Dat 
de huidige constructie kraakt in zijn voegen, daar is 
zowat iedereen het over eens. Maar komt er een enor-
me toren waarin ook plaats zal zijn voor (per definitie) 
heel exclusieve appartementen? Dat is alvast het vaste 
voornemen dat gekoesterd wordt vanuit het Knokse 
Stadhuis.

In een context waarin het woord exclusief steeds maar 
terugkeert – zoals het driedaags feest dat jaarlijks bij 
het begin van de lente in het Casino georganiseerd 
wordt - is het niet verwonderlijk dat aan het vastgoed 
een soms niet onaardig prijskaartje vasthangt. Maar 
in het geteisterde economisch jaar 2009 is de gemid-
delde verkoopprijs voor bouwgrond en voor apparte-
menten in Knokke zelfs nog gestegen. De prijzen voor 
woningen en villa’s kenden wel een dipje.  

Divers ontwikkeld

Een en ander dient natuurlijk ook flink gerelativeerd te 
worden, want wie niet persé een optrekje hoeft waar 
de lamp brandt, heeft best wel goedkopere mogelijk-
heden elders op het grondgebied. Knokke-Heist is nu 
eenmaal een fusiegemeente sinds 1971. Weinigen 
hebben echt ooit goed begrepen waarom het volkse 
Heist, in een ver verleden Coudekercke, moest “trou-
wen” met Knokke, maar de voorspelde afloop valt niet 
te ontkennen: het voormalige vissersdorp heeft onder 
de dominantie van Knokke toch wat van zijn naam en 
faam moeten inleveren, al blijft Heist charmant en een 
must tijdens het carnavalgebeuren. Tevens dient ge-
steld dat het aantal appartementsblokken aan de dijk 
of vlakbij behoorlijk sterk gestegen is. 

De ontwikkeling van de beide polderdorpen Westkapel-
le en Ramskapelle toont ook een stevig uiteenlopend 
patroon. Westkapelle is verstedelijkt en in feite ineen-
gegroeid met Knokke. Ramskapelle, dat langs de kant 
van Heist ligt, heeft voor een groot deel het agrarisch 
karakter van toen behouden, en is verder ergens slaap-
dorp. Hier wonen amper een 750-tal van de in totaal 
34.000 permanente inwoners van Knokke-Heist. In de 
inplanting van het For Freedom Museum kan echter net 
zo goed een fraai bewijs gezien worden dat het bloei-
ende Knokke in zijn zog alle gebiedsdelen meesleurt. 
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Hanzepark: een groene woonoase met allure!

Te koop: residentie Velettis is één van de 5 residenties die deel uitmaakt van het prestigieuze, hedendaags nieuwbouwproject “Hanzepark”, 
idyllisch gelegen in een nieuw park langs de Damse Vaart te Brugge. 

De residentie bestaat uit 22 zuidoost georiënteerde appartementen met 2 of 3 slaapkamers, grote zonneterrassen genietend van een mooi en
onverstoord zicht op de pittoreske Damse Vaart enerzijds en op het groene park anderzijds. Modelappartmenten te bezichtigen!

Het duurzame totaalconcept van Hanzepark geniet een eigentijdse en duurzame architectuur van de hand van Buro II.
Appartementen reeds beschikbaar vanaf 210.000 Euro!Appartementen reeds beschikbaar vanaf 210.000 Euro! Tevens een ideaal product als belegging!

Mogelijkheid tot aankoop van garages en staanplaatsen in het gebouw. Zeer verzorgde afwerking op basis van een uitgebreid lastenboek.
Locatie: Hanzepark - res. Velettis, Noorweegse Kaai, 8000 Brugge. 
 

In het centrum van Knokke op een zucht van de zee, aan de oevers van het Zegemeer, hebben wij de eer om u voor te stellen:
“La Reserve - The Residence”.

Dit uniek project, zonder gelijkwaardige voorganger aan de Belgische kust, biedt u goed georiënteerde zeer luxueus afgewerkte 
appartementen te koop aan, elk aan te passen aan uw persoonlijke smaak en voorkeur.

De ruime volumes, de zongeoriënteerde terrassen en hoge niveau van afwerking, zullen zelf de meest veeleisende bekoren. Het concept
combineert het gebruik van alle faciliteiten en voorzieningen van het hotel zoals een zwembad, spa, room service, enz.

KKom het unieke project ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 10 en 11 april tussen 14 u en 18u. 
Locatie: La Reserve – the residence, Elizabetlaan 153, 8300 Knokke-Heist.

Nieuwbouwproject te Brugge: Hanzepark 

Bezoek onze nieuwe website:

www.immobis.be
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