
De l(op van de Oude Wiel en dc Avclingen

I I. Sonrmer

De Kap van de Aude Wiel en de Avêlingen zijn
twee natuuryebiedles langs dê Metuede ten
westen van Gorinchem Hoêwel beidè gebiêden
uiteNaar.len zin, hebben ze vercchillende ken-
nerken en een heeleigen onlsaaansgeschéde-
nis. Beiden zijn op hun ejgen nanier jntercssant

va nwêge hun libè len tijkdon.

I(oÍte kafakteristicl(

De Kop van de Oude Wiel is gelegên op de
pek waaÍ de lvleMede zich in twee takken
splitst. De Beneden l\,4eMede is de oorspron-
kelijke vooízetting van de Waal rchtng Dor-
drechl, de Niêuwê Ívleíwede is eên aitakking
die rond 1860 is gegÍavef dwars dooÍ de Bies
bosch Íichting vloefdijk om bij wateÍoverlast
voor extfa aívoer te kunnen zorgen. De Bies-
bosch is ontstaan na de Sint Elisabethsvoed
van 1421. I cle daaropvogende eeuwen ls
doof aans ibbing en npodering langzaaÍnaan
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Een lirshiperde Rivnrnnrb.ut ol)... /rndig Íilicr{nr\li( lrng\ (le NieuNe Me,rvede

lret and op het waler terug veroverd. Langs de
oeverc liggen iussen de kÍibben zandstrandjes
mel hieí en daaí een ichl modderige aÍzel-
iing. Dichtbij dê punt van de splitsing liggen
zandge oeveMa len mel een inleressanie
stÍoomdamoÍa. VeÍdeÍ landinwaaÍis zljn de
voedsekjke akkeÍs aÍgegÍaven ten behoeve
van dilkverzwarns, waaÍbij men ook de voor-
ma ige kÍekên weef in ere hercteld heeft. Als
binnenkoir de dijken woÍden doorgestoken
ontstaai êen natuuÍlllk systêeín mel stroínend

DeAvelngen is een bu lendijks natuurgebiedje
ten westen van Gorlnchem met een gêvareeÍd
andscháp. Achter een lage zandige oeverwaL
ggen grlenden en weilanden, die s wiflers

geregeld onder waleÍ staan, Ooit was het
gebed bedÍkt, maar fadat de dijk enkele
eeuwen geleden as gevog van de zandige
ondeÍgÍond wegspoelde, kwanr de niêuwe dijk
veÍder landinwaarts ie iggen.
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E Éen andere sood die zlch een vaste plaats
verwoÍven heeft is de Weidebeekjufieí, Inmid-
dels is teÍ plekke ook elaízet van deze soort
waarsenomen. WeidêbeêkjuÍÍeÍs zijn vooÍal
áan le tÍefÍên op dê krbbên ên in de vegeta-
tie langs de oever van de Íivier. Vanuit de
pop!lalie langs de Nieuwe l\,4erwede zwermen
ze uit over een gÍotêr gebied en worden ze
incidenleel waargenomen tol in Gorinchem en

In de Avelingen komen de gewone llbelen-
soorlen vooí, soms in grole aan\allen. zo zijt)
er op één dag meeÍ dan 1.200 Variabele
waterjufÍeÍs geield. BÍzonderis de vasle popu-
latiê Bruine korenbouten. ln 1999 heeft de
insectenwerkgroep van de AlblasseÍwaard mel
succes gezochi naaÍ de uilsluipplaats, die
gevonden wetd op een plek waar via een
duiker vooridurcnd veÍs waler wordt aange-
voerd. Wie dêze libel zoêkt heêÍt verfeweg de
Íneeste kans op het nabijgelegen verhoogde
teffeln, waaÍondeÍ een, gelukkig onzichtbafê,
vuilnisbelt schu I gaat. Bovenop ligl een vak
kruidlg teÍein, omzoomd door laag geboomte.
De BÍulne kofênbouien hangen in dê bosÍand
en jagen in de buuÍi eÍvan. Ze zijn waar
te nêmen van bêgin mêi tot in ju i, met de
groolste áanlallen n luni. De waaíneíningen
uit het vereden veÍtonen echter een gÍilig
vedoop, zowe in aêntal as ln het tÍdsiip van

Op pad in dc l(op van d|r Oude
Wiel

VooÍ een onlmoeilng mel de Rivierrcmbout
is hêl zoeken naar ultsluipingen in De Kop
van de Oude Wel en op de strandjes langs
de Beneden [,4eMede de beste manier. Dêze

De Weidebeekjrffer is vooràl dnect lxngs de Nieuwe

De mooisre Írandies zijn alleen per booi tc bcrcilcn

lr heL voo'jaar woÍden de erlensrer beheê'dê
weilanden gekenmerkt dooÍ êen rijk vogel-
lêvên. ln hêt gebied ligl ook een al vele jaren
aÍgedekle v'rilrrsbelt. d€ rronrsch genoêg de
leuksle libellenwaarnemingen opleveÍ1.

Welke libellensoorten, lvaar cn

n een dynamisch en voedsekik gêbied zijn
ander libellensoorlen te veíwachrên aan rn

voedselaÍme vennetles. Ov,Àr hel algemeen
is de soodenn ldor minder grcol ên korÍen
sommige soorten in hoge aantalen voor. DaaF
naast zijn eÍ dê sooÍien die specifiek zin
voo' srorend wateÍ. zoals RvreromboLl,
Beekrombout ên Weidebeekj'rffer.
Na de oltdekkinS var de RMe.Íorboul oij
Nr.neger is er ooh vê.dêr naaí 1et wesLen
largs de gÍole veÍen gerochr. Op verschrl-
lende plekken zÍn RivieÍrombouten gevonden,
maar op de strandes làngs de Kop va'r oe
OLde Wel een oveÍweldgerd gÍolêr aanial
dèn eldeÍs. Dê íêdê1 hieÍvooí is noq niet dLi-
de ijk. Toch worden ÍlaaÍ Incde.teel volwàs-
sen uitgekleuÍde exemplaÍen gesignaleerd. De
meeste waarnemingen betretren huidjes en
.rnsluipinq€r er zin gedaan tussen 9 jLni ên
31 êugJsus. De aarlalen harger van hel
weeÍ ai; tijdens een koele periode ln juli 2000
liep hei aanlal sleÍk ÍeÍug.
In 2000 werd min of meer bij toeval vooÍ het
ee'st ook de Beek'orÍbo"t rr klernê aànralle l

aangetÍofien. Hêt is niet onrnoge ijk dat deze
soorl hieí êljaÍen voorlomt, maaÍ dat eÍ root
eerder raa. gezoclt is. Dê waaílemirgel
bleven bepeíkt tot de hveede helít van mei.
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plekken ztn echteÍ alleen per boot beÍerkbaar.
Dil is een nadeel, maar aan de andeíe kanl
eên garanrie vooÍ rusr. De veeÍbool van Har
dinxveld naar Werkendam bleek n het vêrlê-
den (tegen enige btbetaling) bercid een e ndle
om te varen Hel van en aan boord gaan va
een adder op een kÍib is goed te doen voor
mensen die norÍnaal têr been zln. We is het
nodig een ophaaltjd af te spÍeken en u leraard
op iijd weeÍ k aar le staan
Dat uitslu pingên relaiei nrakkelijk ztn waar
le nemen, komt doordat ze vaak in de open
ruimte geschieden, op het strand of bijvooÊ
beeld op een steen. D I shetagemenebeed
voof de zandstrandtes angs de oevers van
de Waal. Langs de Nielwe [4eMede zijn ook
plaatsen waaÍ de vegeiatie tot vlakbij het natle
gedeete van hel slrand koml De larven klim-
men daar n dê vêgersue oÍnhoog. op plekken
waaÍ de vegetatie minstens een meter van
hêt na[e zand begint, zin de laíven goed le
vinden. Zoek gewoon op het open zand op
hêl díoge g€deelle. minstens eén meler vanêl
de lijn die de scheiding vormt tussen nat en
drooq zánd. EêÍdeÍ nog dan de larven zelÍ zin
dê loopspoíen le vinden. die eenvoudig nêar

Wie op een eenvoudiger manier Rivieíom'
boutên wil bêkijken, maakt een goede kans
op de slrcnden nabij Woudrichem Tussen
Seeuwllk en WoudÍichem is buitendtks een
natuurgebied aangelegd, dal halveMege dooí.
sneden woÍdl dooí êen kÍeek. De meeste
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waarnemingen zijn gedaan op de slrandjes
len westen van Woudichem. PaÍkeÍen kan
hel beste aan de weslzijde van de hislorische
haven en niet in dê oudê sladskêín zêlf. We
een rustiger qebied zoekt kan vanaí kasteel
Loevestein naar het oosten lopen. Hel is een
weinig b€zochl natuurgebied. waar lot nu toe
mindeí libellên zin gevonden, maar waaÍ ook
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Voor een bezoek aan de Kop van de Oude
Wie kunl u vêrcchilênde boten hu.en. Bij het
veÍhuurbedÍijí Van Oversteeg (0183-501633)
kunt u kezên 

'rit 
kános, íoei en molorboten.

Dit beddí bevndl zch bt de SpeÍingsuis
aan de zuidoever van de Nieuwe MeMede.
Op lwee kilometer aisland passeert sÍeekbus
lljn 6 van Werkendam faaf DoÍdfecht (niet
op zondag). Een hêuse zalmschouw (op de
Nieuwe MeMede werd vroeger vafuii deze
scheepjes met dÍijÍneiten op zalm gevisl) is
te huren brljachlwerf Goesting (0183-635082)
in Gor nchem
De Avelingen zjn peÍ auio makkelijk te berer-
keni vênaÍ de sneweg de aís ag Avelingen ten
noorden van de brug over de lv4eMede ên dan
êen k ometer naaí hêl weslen. Naast dê dik
ligt een pêrkêert€Íein!e van Staalsbosbeheer
en daarnaast de Korenboutenheuvel. Er staat
een boíd mêl êen plaltêgÍond. Dooí helgebied
loopt een gevaÍ|eerd wandelpad.
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