Het Rhodesgoed is een jong bos van 40 hectare
groot. Ondanks haar jonge leeftijd telt dit domein
al een rijke verzameling dieren en planten. De
afwisseling van bos, poelen, open en bloemrijke
weilanden trekken verschillende soorten vogels en
amfibieën aan. De Rhodebeek, die meandert door
het gebied, brengt extra leven in de brouwerij.

GESCHIEDENIS
De naam Rhodesgoed komt van Rudolf van Rode, heer van
Schelderode en Melle. Hij was eigenaar van de heerlijkheid
Rode in de 13de eeuw. Elke heerlijkheid telde vele hoeven en
huizen van boeren en burgers. De belangrijkste hoeve van een
heerlijkheid bleef echter eigendom van de heer. Voor Rode was
dat het Rhodesgoed. Vandaag herinneren de gerestaureerde
hoevegebouwen nog aan dat landbouwverleden.
In de Franse tijd werd het Rhodesgoed opgekocht door
de Franse baron de Warenghien uit Parijs. Zijn achterkleinkinderen waren de laatste eigenaars van het Rhodesgoed.
Op de kaart van de Ferraris van ongeveer 1780 is de hoeve
Rhodesgoed nog omwald. Langs de Rhodebeek is er bos. De
Rhodebeek zelf vormt centraal in het gebied een moerassige
depressie met een vijver. Ook op de kaart van Vandermaelen
van omstreeks 1850 merken we nog redelijk wat bos in de
omgeving van de beek. Rond 1884 (kaart NGI) bleven daar
maar twee kleine bosjes van over. Langs de beek liggen er
op dat ogenblik hooilanden of hooiweiden. De rest is akker.

WELKOM IN HET

RHODESGOED

IN IZEGEM

In 1995 kocht het Vlaamse Gewest de landerijen: 35 hectare
landbouwgrond. Er werd onmiddellijk gestart met de aanleg
van een nieuw bos. Maar een kleine 6 hectare, den Elleput,
bleef eigendom van de Franse eigenaars. De stad Izegem
verwierf op 21 augustus 1995 de hofplaats en de gebouwen
van het Rhodesgoed, met een totale oppervlakte van 1 hectare
30 are. De hoevegebouwen werden gerestaureerd en hebben
momenteel een recreatief gebruik als hoofdbestemming.

NATUURWAARDEN
EN BEHEER
Bij de bosaanplant werd hoofdzakelijk gekozen voor
loofhout. Naarmate het bos ouder wordt, zal de ecologische
waarde ervan toenemen. Ongeveer 15 hectare is beplant
met pionierboomsoorten zoals wilg en populier. Die
snelgroeiende soorten koloniseren de bodem en bereiden
die voor op meer langlevende soorten. Ze creëren al vlug
een bosbeeld.

kleine watersalamander

HOE KOM JE IN HET
RHODESGOED?

Van bij de beginfase werd ook ongeveer 13 hectare
beplant met trager groeiende en langlevende
soorten zoals zomereik, gewone es, zoete kers, beuk
en haagbeuk. Twee hectare tamme kastanje en els
zullen als hakhout beheerd worden. In de buurt van
de hoeve, op een perceel dat bekend stond onder de
naam Sparrenbos, is 4 hectare beplant met naaldhout:
gewone den, lork en douglasspar. Dergelijke
percelen geven nestmogelijkheden aan verschillende
vogelsoorten waaronder de bosuil. Rond het bos is
een struikgordel aangeplant. In die zone vinden heel
wat diersoorten voedsel en dekking.

icarusblauwtje

Neem op de E403/A17 afslag nr. 7 en volg de N382 c, sla
rechtsaf de Rumbeeksegravier in en sla aan de T-splitsing
nog eens rechtsaf. De eerste straat aan de rechterkant is de
Kachtemsestraat en die gaat over in de Rhodestraat. Volg
die straat. Voor de hoeve is er een parkeerterrein.

rietgors

De laatste jaren is al af een toe een ree waargenomen in het
jonge bos. Ook wezel, hermelijn, bunzing en vos behoren
tot de nieuwe bewoners. Naast de algemene broedvogels
zoals tjiftjaf, spotvogel en fitis, zijn ook rietgors, dodaars
en ransuil van de partij.
Ook de algemenere dagvlinders zoals distelvlinder, atalanta,
bont zandoogje, kleine vos en icarusblauwtje vinden de
weg naar het Rhodesgoed.
In 2001 zijn in samenwerking met de provincie heel
wat werkzaamheden uitgevoerd aan de Rhodebeek.
De Rhodebeek kan opnieuw meanderen en een viertal
poelen brengen heel wat leven mee: onder meer kleine
watersalamander, alpenwatersalamander, groene en bruine
kikker hebben er al een onderkomen gevonden.

MEER INFORMATIE
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
E anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Uitgave: april 2019
Lay-out: Patrick Van den Berghe
Foto’s: cover, icarusblauwtje - Tom Linster ; poel - Regine Vanallemeersch ;
kleine watersalamander - Erwin Derous ; hermelijn - Vilda / Yves Adams ;
rietgors - Luc Meert
V.U.: Marie-Laure Vanwanseele, Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel

hermelijn

A
TR
ES
LL
A
SM

AT

RH

RHODES
S TR

EK
EBE
OD

AAT
RH
O
DE
BE
EK

A17 E403

RHOD
ESSTRA
AT

RHODESGOED
HOEVE

TR
EMS
MEZEG

RHODESGOED
HOEVE

T
AA
TR
MS
GE
ZE
ME

NAALDHOUT

MA
NE
ST
RA
AT

T
AA

LEGENDE

T
RAA
EST
MAN

LOOFHOUT
BOOMGAARD
WEIDE / GRASLAND
POEL
SPEELZONE
BEEK
BEEK MET MOERASZONE
AUTOSNELWEG

RHODEB
EEK

ZE
ME

T
MS
GE

AT
RA

WEG VOOR ALLE VERKEER
WANDELPAD
RHODESWANDELING
RUITERPAD
SCHUILHUT
INFOBORD
PARKING
DOMEINGRENS

0m

100m

200m

