De Heemtuin in Ryckevelde Sijsele-Damme
Delphine Christiaens
De Heemtuin bevindt zich in het domeinbos Ryckevelde te Sijsele (Damme), Oude
Dosweg 4, op 5 minuten stappen van het kasteel.
Ryckevelde is te bereiken via de n9 tussen Brugge en Maldegem via de dreef ter
hoogte van de sint-Trudoabdij te Male. Langs de oude spoorwegbedding BruggeMaldegem is het domein gemakkelijk bereikbaar per fiets. Voor andersvaliden is er
een parking voorzien vlak bij de tuin. Deze is bereikbaar via de Vossenberg en de
Ryckeveldestraat.
De Heemtuin wil de bezoeker laten kennismaken met typische landschapselementen
en de biotopen van de arme zandgronden die de omgeving kenmerken. Het educatief
pad van 1300m met 40 informatiepunten doorheen de tuin, leidt langs kleinschalige
landschapselementen en biotopen zoals de wegberm, het landduin, het heideveld, de
akker, poelen, de hoogstamboomgaard, de bosrand, het loofbos, het naaldbos, enz…
Deze biotopen worden beheerd volgens de traditionele methodes. Daardoor bieden ze
plaats aan een grote verscheidenheid planten en dieren, die door het hedendaags
grondgebruik zeldzaam geworden zijn.
In de tuin is bijzonder aandacht besteed aan de bruikbaarheid voor personen met een
handicap. Het wandelpad is geschikt voor rolstoelgebruikers en voor blinden en
slechtzienden. Zo zijn naast de gewone informatieborden ook brailleborden voorzien
die aangepaste informatie bevatten.
Voelen, proeven, ruiken, en horen brengen de tuin tot leven. De natuur beleven met
verscherpte aandacht voor zintuigen kan voor elke bezoeker een verrijkende ervaring
zijn. Het voelen van de planten blijft hier echter het voorrecht van de blinde bezoeker.
Op tasthoogte zijn een duim, plantbakken met heide, mossen, varens, waterplanten,
een bijenkorf, een hooimijt, boomstammen, enz. te voelen. In de zomer verspreidt de
kamperfoelie zijn zoetige geur over de tuin. De bloemen van boerenwormkruid, de
bladeren van het palmboompje, de schietwilg, dennennaalden, enz. Het zoemen van
de bijen, het gekwaak en geplons van de kikkers en de amfibieënpoel zijn goed te
horen.
Begeleide wandelingen kun je aanvragen bij het agentschap voor natuur en bos en bij
de dienst voor toerisme Damme, t 050 288610.
Elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang. Gratis toegang.

