
Onderwerpen

Een reis vol hindernissen, de Deltawerken, vismigratie, 

vispassage Crèvecoeur, de Haringvliet op een kier, de 

Markerwadden. 

Doelen

• Leerlingen weten dat bepaalde vissen van zoet naar 

zout (of andersom) trekken om zich voort te planten of 

om op te groeien.

• Leerlingen weten dat het driedoornige stekelbaarsje op 

weg naar de zoete binnenwateren allerlei hindernissen 

tegen komt die de mens heeft aangelegd om zich te 

beschermen tegen het water. 

• Leerlingen weten waarom de Deltawerken zijn 

aangelegd.

• Leerlingen weten wat de gevolgen zijn van de aanleg 

van de Deltawerken (en andere zeeweringen) voor 

trekvissen in het bijzonder en voor de natuur in het 

algemeen.

• Leerlingen kunnen voorbeelden geven van oplossingen 

die mensen bedenken om trekvissen te helpen. 

• Leerlingen weten hoe de vispassage Crèvecoeur werkt. 

• Leerlingen weten welk gunstig effect het heeft voor de 

trekvissen en voor de natuur als de Haringvliet weer op 

een kier gaat. 

• Leerlingen weten wat er gaat gebeuren met de 

Markerwadden en waarom.

Nodig

De volgende onderdelen op www.deltaindeklas.nl: 

• Foto Haringvlietdam 

• Clip Een reis vol hindernissen

• Clip De Deltawerken

• Clip Vissentrek

• Clip Vispassage Crèvecoeur

• Clip Haringvliet op een kier 

• Clip De Markerwadden

Introductie

Laat de foto zien van Haringvlietdam en een 

overzichtskaart van de Deltawerken:

www.deltawerken.com/Deltawerken/16.html. 

Vertel dat de Haringvlietdam deel uit maakt van de 

Deltawerken.

LESBESCHRIJVING DE STEKELBAARS: 

REIS DOOR
DE TIJD  

foto: Frans Lemmens



ONDERZOEKSOPDRACHT
Bij de onderzoeksopdracht gaan de leerlingen onderzoeken 

welke soort water lichter is: zoet of zout water. Uit de 

proef blijkt dat zoet water blijft drijven op zout water. 

Vraag de leerlingen van te voren op te schrijven wat hun 

verwachting is. Leg uit dat wetenschappers dit ook zo 

doen: ze leggen vooraf vast wat hun theorie is en kijken 

achteraf of dit klopte. Kom tot de conclusie dat zoet water 

lichter is dan zout water. Als de leerlingen de proef ook 

omgekeerd hebben gedaan zal er in eerste instantie niet 

veel gebeuren. Pas als ze het flesje leeggooien in de bak zal 

het blauwe zoute water er uit stromen en naar de bodem 

van de bak zakken. 
 

• Wie weet waarom de Deltawerken werden aangelegd? 

Wanneer was dat? 

• Wat was het doel van de Deltawerken?

• Welke gevolgen hadden de Deltawerken voor de 

natuur? 

In het introductiegesprek komt naar voren dat de 

Deltawerken zijn aangelegd om de veiligheid van 

Nederland te vergroten. De aanleiding was de 

watersnoodramp in 1953. Nederland is nu beter 

beschermd tegen overstromingen vanuit zee. Met de 

afsluiting van de zeearmen werden voor de trekvis vrijwel 

onneembare barrières opgeworpen. Ook stagneerde het 

getij in de rivieren. De unieke getijdenatuur verdween op 

veel plaatsen. 

ANTWOORDEN WERKBLAD

1. Heen en weer

A. Om zich voort te planten.

B. Dammen, stuwen, sluizen en gemalen.

C. Lepelaar, ijsvogel, snoek en baars.

D. Zalm, zeeforel, steur.

Deze les gaat over de hindernissen waarmee de 

stekelbaars en andere trekvissen te maken kregen 

doordat de mens zijn strijd tegen het water begon.

Kern 

De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten op  

het werkblad. 

 

Afsluiting 

Bespreek de opdrachten na en bespreek eventueel 

de onderzoeksopdracht voor. Laat eventueel bij de 

bespreking van opdracht 4 de volgende animatie van 

een vislift zien: http://www.anymazed.com/preview/

innovatieve-vislift/. Laat tot slot een making of clip zien. 

In de algemene handleiding in hoofdstuk 4 staan vragen 

die u hierbij kunt bespreken. 
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TIP: LIGT UW SCHOOL IN DE BUURT 
VAN ’S HERTOGENBOSCH? DAN IS EEN 
KLASSENBEZOEK AAN DE PASSAGE ZEKER 
DE MOEITE WAARD. VOOR GROEPEN VAN 
MINIMAAL TIEN PERSONEN KUNT U OP 
WERKDAGEN EEN EXCURSIE AANVRAGEN. 
DE EXCURSIE BESTAAT UIT EEN BEZOEK 
AAN DE VISPASSAGE EN DE SPUISLUIS. 
VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN EXCURSIE 
KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 
LGERRITS@AAENMAAS.NL OF 
TEL. 073-615 66 58. 

2. Kunstwerken in het water

A. Om Nederland te beschermen tegen overstromingen 

vanuit zee. 

B. Watersnoodramp 1953.

C. Het water achter de keringen werd zoet.

D. 52 jaar.

E. Voordelen: vrije doorgang voor vissen, de 

brakwaternatuur kan deels blijven bestaan, er is 

scheepvaart mogelijk van en naar zee. Nadelen: 

het doorlaten van zout water is niet goed voor 

de landbouwsector en voor de kwaliteit van het 

drinkwater. 

F. Voordelen: Er hoeven minder dijken aangelegd en 

onderhouden te worden. En via de diverse keringen 

kunnen mensen makkelijker van het ene schiereiland 

naar het andere.

3. Goede reis!

A. Brakwater is een mengsel van zout zeewater en zoet 

rivierwater.

B. Trekvissen reizen van zoet naar zout of andersom.  

In brakwater kunnen ze hun lichaam geleidelijk laten 

wennen aan die overgang. 

C. Vistrappen, visliften en vispassages.

4 In the spotlight: Crèvecoeur, de grootste vispassage  

   van Nederland

A. De Spuisluis regelt de afvoer en het peil in de rivier 

de Dieze. De sluis voorkomt overstromingen in ’s 

Hertogenbosch. De spuisluis zorgt er ook voor dat er 

genoeg water in de Dieze blijft voor de schepen die 

vanaf de Maas komen.

B. De spuisluis versperde de weg voor de vissen die vanuit 

de Maas naar de beken in Brabant wilden zwemmen.

C. In beken is het water helderder dan in de rivier, is de 

bodem zanderiger dan in de rivier (slib) en het water 

bevat in de beken meer zuurstof. Deze omstandigheden 

zijn belangrijk voor vissen bij de voortplanting. 

D. Vispassage Crèvecoeur is een slingerende vistrap met 

22 bekkens of ‘treden’ met een hoogteverschil van 8 

centimeter.

E. De vistrap ziet er uit als een natuurlijke, slingerende 

beek 

F. •   Niet waar, hij is zowel voor snelle zwemmers als  

 bodemkruipers

• Niet waar, deze methode heeft zich internationaal 

bewezen

• Waar 

G. Er is een ‘lokstroom’ gemaakt. Door deze stroom 

worden de vissen de passage als het ware ingezogen. 
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5. Een open deur

A. Deze vissen zijn verdwenen omdat wij de 

riviermondingen hebben afgesloten door de 

Deltawerken en de Afsluitdijk te bouwen.

B. Het plan is om bij de Afsluitdijk een vismigratierivier te 

maken (een namaakrivier).

C. De trekvis kan dan vrij in- en uitzwemmen. Ook 

ontstaan er brakwaterzones waar de vis geleidelijk 

kan wennen aan de overgang van zoet naar zout en 

andersom.

D. De visstand neemt toe (tot in Duitsland, Zwitserland, 

België en Frankrijk). Er ontstaat getijde in de rivieren 

en het brakwatergebied in de mondingen komt terug. 

Hierdoor verandert ook de natuur op die plaatsen.

6. De Markerwadden

A. Het Markermeer wordt schoongemaakt. Er wordt 

zand, klei en slib van de bodem geschraapt. Dat wordt 

opgespoten tot nieuwe eilanden met natuurlijke oevers. 

B. Het Markermeer is ontstaan door de aanleg van de 

houtribdijk - Markermeerdijk. 

C. In 1976.

D. Omdat het meer een belangrijk rustpunt is voor 

trekvogels. Maar doordat het water te troebel is 

geworden, is er steeds minder voedsel voor de vogels. 

Om dit te veranderen wordt het meer schoongemaakt.

E. Doordat er geen open verbindingen zijn naar het 

Markermeer, spoelt het water in het meer niet schoon.

F. Omdat het water zo troebel is dat er geen licht op de 

bodem komt. En als er geen licht op de bodem komt, 

kunnen planten er niet groeien.

G. De visstand in het Markermeer zal toenemen zodra er 

weer meer planten gaan groeien. Er komt immers meer 

zuurstof in het water. Voor de vissen is dat noodzakelijk. 

Ook vinden ze weer voedsel dankzij de plantengroei.

foto: Frans Lemmens
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