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Bouwheer

Architect

Architectenbureau Sabine Okkerse bvba

In 1416 werd voor het eerst melding gemaakt van een windmolen te Ramskapelle. Die bleek dan bij

het Stratenleen in Knokke te behoren. Enkele jaren later werd de Ramskapelse Molen bij het leenhof

Veldegoed in Heist gevoegd. Waarschijnlijk was de molen ca. 1330 van het Hof van Dudzele naar

het Stratenleen overgegaan, d.w.z. omstreeks de tijd waarin het laatst genoemde leen aan Jan van

Dudzele behoorde. Pourbus tekende de molen van Ramskapelle op zijn kaart van 1571. Rond 1580,

tijdens de troebelen, is de molen verbrand, maar daarna heropgericht.

De huidige stenen graanwindmolen dateert pas van 1897, zodat dat trouwens te lezen staat op een

steen boven de ingang. Nadat de roeden in 1934 en '36 werden uitgehaald, maalde men verder met

de motor tot ca. 1960. De gasmotor dreef via een drijfriem een (nog bestaande) ijzeren drijfwiel aan

de buitenkant van de romp aan. Het mechanisme (twee maalstoelen op de steenzolder, het

spoorwiel dat twee kamwielen aandrijft) bleef gelukkig aanwezig. Merkwaardig zijn de twee

gedateerde smeedijzeren klauwijzers: op het ene staat "1626" en op het andere "1735".

De huidige eigenaar, Wilfried Callant, die in de vroegere molenaarswoning het restaurant "De Kruier"

uitbaat, gaf de molen in erfpacht aan de vzw De Kruier. Op 10 juni 1999 werd de molen beschermd

als monument en samen met zijn omgeving als dorpsgezicht. In 2001 demonteerde Thomaes

Molenbouw nv uit Beveren-Roeselare het binnenwerk en plaatste een puntvormig nooddak.

In 2003-2005 voltrok zich de maalvaardige restauratie. Begin 2003 werd een funderingsversterking

door middel van VHP-grouting uitgevoerd. Hierbij dragen twaalf, door cementinjecties in de grond

gevormde kolommen, met een diameter van ca. 80 cm, de lasten over op de dichter gelegen goed

draagkrachtige lagen.

Als één van de weinige molens in Vlaanderen werd de molenromp opnieuw bepleisterd. Als

afwerking werden een kalkverf in twee lagen en een hydrofuge aangebracht.

Thomaes Molenbouw nv plaatste op 15/16 maart 2005 de nieuwe mansardekap en geklinknagelde

roeden. Op 7 augustus 2005 volgde de feestelijke inhuldiging.
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Omschrijving

Aannemer

Arthur Vandendorpe nv

Oppervlakte

Bouwkost

650.000 €

125 m²

Periode

2003 - 2005
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