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Het domein van de Watermolenvijver is eigendom van  
de Sint-Andries-abdij van Zevenkerken. Sedert 2004  
werd er gestart met natuurontwikkelingswerken op  
het domein door het Regionaal Landschap Houtland   
en de gemeente Zedelgem. Het is de bedoeling om dit  
domein en zijn omgeving uit te bouwen tot een natuur-  
en wandelomgeving.  

Het domein is het ganse jaar door, van zonsopgang  
tot zonsondergang, vrij toegankelijk voor wandelaars,   
behalve tijdens de activiteiten van de handbooggilde  
Sint-Sebastian. De gilde schiet jaarlijks een 16-tal keer,  
op deze tijdstippen is het domein van de Watermolen- 
vijver niet toegankelijk omwille van veiligheidsredenen.  
Het afsluiten van het domein wordt duidelijk aange- 
geven via bordjes. De data en uren van de schietingen  
worden uitgehangen. De vogelkijkhut blijft wel altijd  
bereikbaar via de Kasteeldreef. 

Er staan geen vuilnisbakken op het domein. De bezoe-
kers worden gevraagd hun afval terug mee te nemen.

 toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang

 honden niet toegelaten

 niet van de paden afwijken

 geen planten plukken

 geen radio

 geen vuur maken of roken

 verboden te picknicken

 geen afval achterlaten

 geen toegang voor ruiters

 geen toegang voor fietsers

1  WASTINE

Tijdens de middeleeuwen werden de 
zandgronden in de omgeving van Brug-
ge uitgeput door massale houtkap en 
overbegrazing. Zo ontstonden uitge-
strekte woeste gronden, die ‘wastines’ 
of velden werden genoemd. De omge-
ving van Zevenkerke maakte deel uit-
van het Sint-Andriesveld. Op de on - 
vruchtbare droge grond groeiden taaie 
planten zoals heide en brem. Op van-
daag komen nog kleine restanten van 
deze vroegere heidevelden voor. De rode dopheide (Erica cinerea) is één van de 
drie soorten heide in Vlaanderen en groeit enkel in de omgeving van Brugge.

2  NATUURTECHNISCHE INGREPEN

3  KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

Het Houtland was ooit het ‘land van 
de vele houtkanten’. De randen van 
weiden en akkers waren omzoomd 
met talrijke knotbomen en hakhout. 
Ze leverden brand- en timmerhout. 
De ondoordringbare doornhagen hiel-
den het vee binnen de percelen. In dit 
kleinschalige landschap was er plaats 
voor heel wat vogelsoorten. De steen-
uil (Athene noctua) en de gekraagde 

roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) 

broeden graag in oude knotwilgen.  

4  BOSRAND 
In de natuur verloopt de overgang van 
bos naar grasland heel geleidelijk. Een 
bosrand van bloeiende struiken en 
hooggroeiende ruigteplanten is soms 
tientallen meters breed. Het overvloe-
dige aanbod van nectar, stuifmeel en 
zaden oefent een grote aantrekkings-
kracht uit op tal van vlinders (zoals het 
bont zandoogje - Pararge aegeria) en 
vogels. Zoogdieren zoals het ree hou-
den zich hier graag schuil. 

5  VELDDREEF

Vanaf de negentiende eeuw werden de 
heidevelden systematisch ontgonnen 
en bebost of omgezet in akkerland. Het 
woeste veldgebied veranderde in een 
zeer geometrisch landschap met een 
vast patroon van ontginningsdreven. 
Dit typische velddrevenlandschap is op 
vandaag nog goed bewaard gebleven. 
In de dreefbermen komen nog planten 
van de oorspronkelijke heide voor. Ze 
zijn ook rijk aan paddestoelen. 
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De Watermolenvijver is een diepe zand-
winningsput. De steile oevers kalven ge-
makkelijk af. Door het aanbrengen van 
een wilgenvlechtwerk wordt de golfslag 
gebroken. In de luwe zone vestigden 
zich bomen zoals de zwarte els en moe-
rasplanten zoals grote kattenstaart en 
wolfspoot. Dit gebeurde ook op plaatsen 
waar de oever natuurtechnisch werd ge-
schuind. Om de hardnekkige distelhaar-
den te bestrijden werd de grond op een 
aantal plaatsen gekeerd en afgedekt met het dieper gelegen zand. De open zandplek-
ken vormen een ideaal biotoop voor de basterdzandloopkever (Cicindela hybrida). 
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Het domein Watermolenvijver
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