
LESBESCHRIJVING DE STEKELBAARS: 

DE DAPPERE 
REIZIGER   

Onderwerpen

Driedoornige en tiendoornige stekelbaars, vismigratie, zoet 

en zout water, paring en opvoeding, voedselketen in de 

sloot, libellen. 

Doelen

• Leerlingen weten waarom sommige stekelbaarzen zich 

verplaatsen van zoet naar zout water (en vice versa).

• Leerlingen weten hoe de paring en opvoeding bij de 

driedoornige stekelbaars gaat. 

• Leerlingen weten dat de stekelbaars deel is van een 

voedselketen in sloten en beken. 

• Leerlingen kennen enkele eigenschappen van libellen. 

Nodig

Volgende onderdelen op www.deltaindeklas.nl: 

• Clip Kleurrijke vis in de Hollandse Delta

• Clip De dappere reiziger

• Clip Paring en opvoeding

• Clip Drukte in de sloot 

• Clip Libellen, de vliegkunstenaars 

Introductie

Maak een (online) mindmap bij de begrippen Gezond 

natuurwater. Zorg dat enkele van de volgende aspecten 

aan bod komen:

• hoe meer verschillen soorten dieren en planten, hoe 

gezonder het water

• gezond natuurwater is zuurstofrijk 

• water kan vervuild raken door de mensen (afval, 

vervuild water lozen) 

• afhankelijk van het soort water (zoet-zout,  

stromend-stilstaand, schoon-vuil, diep-ondiep etc.) 

leven er andere soorten planten en dieren.  

De omgevingsfactoren bepalen welke planten/dieren  

er voorkomen (biotoop).

In deze les gaat het over de driedoornige stekelbaars 

en zijn leefomgeving. De stekelbaars is een bijzonder 

waterdier. Hij kan zowel in zout als zoet water leven. 

Kern 

De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten op  

het werkblad. 

 



EXTRA SUGGESTIE 
Maak samen met de klas een eigen slootaquarium. 

Benodigdheden

• Grote schone, doorzichtige bak (40 x 40 x 80 cm)

• Gewassen zand voor op de bodem (zand eerst 

uitspoelen met water)

• Klein filterpompje en liefst aquariumkoeler 

(dierenwinkel of aquariumwinkel)

• Led lichtjes

• Schepnet

• Emmer 

• Planten en dieren uit de sloot 

Naar de sloot

• Zoek een geschikte, schone sloot. 

• Laat de leerlingen voorzichtig wat waterplantjes (en 

kleine slootdiertjes) uit de sloot scheppen en plaatsen  

in de emmer, die voor de helft gevuld is met slootwater.

Afsluiting 

Bespreek de opdrachten na en bespreek eventueel de 

onderzoeksopdracht voor. Laat tot slot de making of clip 

zien. In hoofdstuk 4 van de algemene handleiding staan 

vragen die u hierbij kunt bespreken.

In de klas

• Richt nu de aquariumbak in met zand.

• Vul de bak voorzichtig met kraanwater en met de  

halve emmer slootwater. 

• Zet de waterplanten vast in het zand of laat ze drijven.

• Schakel het pompje in. 

• Laat de bak een week met rust, zodat de waterplantjes 

en kleine slootdiertjes een nieuw evenwicht kunnen 

vinden. 

• Na een week kunnen de leerlingen nieuwe bewoners 

toevoegen aan het slootaquarium. Bijvoorbeeld: 

kikkerdril, stekelbaarsjes (maximaal 3), libellenlarven, 

waterspinnen of staafwantsen. 

• Ververs een deel van het water geregeld. (2 x per week, 

minstens 1/3 deel van het water vervangen).

• Als er veel bewoners in het aquarium wonen, maak dan 

af en toe de bodem schoon. Dat kan met een slangetje. 

Vraag in een dierenwinkel hoe dat moet.

• Geef de stekelbaarsjes dagelijks een beetje vissenvoer  

of kleine insecten (rode muggenlarven, pekelkreeftjes).

• Breng in de herfst de inhoud van het slootaquarium 

weer terug naar de sloot. 
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ONDERZOEKSOPDRACHT
Voor de onderzoeksopdracht onderzoeken de kinderen de 

waterkwaliteit van natuurwater in hun directe omgeving. 

Bespreek vooraf dat de kinderen goed rekening moeten 

houden met de aanwezige dieren en planten. Deze mogen 

geen last hebben van het onderzoek. Wijs de kinderen ook 

op hun eigen veiligheid. 

 
 
ANTWOORDEN WERKBLAD

1. De stekelbaars in beeld 

A. Tiendoornige stekelbaars: 7 tot 12 stekels op de 

rug en 3 aan de onderzijde, een spoelvorm met een 

wat stompe kop en zijn groenbruin. In de paaitijd 

worden mannetjes pikzwart met fel witte buikstekels. 

Driedoornige stekelbaars: 2-4 stekels op de rug en 3 

stekels aan de onderzijde, zilverachtig van kleur. In 

de paaitijd wordt het mannetje fel rood en krijgt een 

blauwe rug.  

Ook de irissen in zijn ogen worden fel blauw. 

B. De stekelbaars gebruikt zijn stekels om zich te 

verdedigen. Het mannetje gebruikt ze ook om andere 

mannetjes te tonen wie de baas is. 

2. Dappere reiziger 

A. De driedoornige stekelbaars.

B. Hij is klein en nieuwsgierig. Hij durft een lange reis aan 

te gaan naar onbekende wateren. Daardoor komt hij 

onderweg veel gevaarlijke dieren en hindernissen tegen. 

Hij verdedigt zijn nest tegen grotere roofdieren. 

C.  

 

 

D. Een zoete lokstroom komt vanuit de polder in een 

verzamelbak. Een deel van de lokstroom stroomt naar 

de Oosterschelde. De stekelbaars zwemt tegen de 

lokstroom in en komt in de verzamelbak. Vanuit de 

verzamelbak wordt zoet water met stekelbaarzen naar 

de polder gepompt. 

E. Nederland is een delta waar zoet water naar de zee 

stroomt. De wateren in de delta zijn heel voedselrijk. 

Voor vissen die voor hun voortplanting afhankelijk zijn 

van zoet water (zoals de stekelbaars) is het hier dus 

aantrekkelijk. 

3. Moderne vaders 

A. Het voorjaar is de tijd van voortplanting dat doen ze  

in zoet water. 

B. Het mannetje wordt rood en de ogen blauw.  

Het vrouwtje blijft zilvergrijs, maar wordt dikker. 

C. Op een bodem van zand plakt hij plantendelen en algen 

aan elkaar met een soort zelfgemaakte lijm. 

D. C

E. Bijvoorbeeld grappen vertellen, een bericht sturen,  

mee uit vragen.

F. De juiste volgorde: 5 - 1 - 3 - 2 - 4 

G. Het mannetje doet bijna alles: hij bouwt het nest,  

hij verleidt het vrouwtje, hij beschermt en verzorgt de 

eieren. Hij verdedigt de jongen. Het vrouwtje zet eieren 

af. Meer doet ze niet. 

 

Driedoornige stekelbaars Soort water

Wordt geboren in... Zoet water

Overwintert in… Zoet water

Plant zich voort in… Zoet water
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4. Drukte in de sloot

A. 

                     

B. Een verzameling voedselketens is een voedselweb. 

5. Ik ga op reis 

A. Redenen voor verplaatsing: voortplanting, rustplaats, 

wisselend zomer- en winterverblijf, voedsel.

B. (Vis)migratie of (Vis)trek

C. Trekvogels, bijvoorbeeld zwaluwen, rietganzen en 

rendieren – bijvoorbeeld in Scandinavië. 

6. Libellen: Vliegkunstenaars 

A. Ze kunnen heel goed vliegen: ze kunnen stil hangen als 

een helikopter, ze kunnen achteruit vliegen, ze kunnen 

haakse bochten maken, sommige soorten kunnen paren 

in de lucht. 

B. Omdat hun larven alleen in het water kunnen leven. 

Het zijn waterdieren.

C. De levenscyclus van libellen kent drie stadia:  

ei - larve - imago (volwassen dier)

D. ei - kikkervisje - kikker 

Of: vollediger: ei - kikkervisje met uitwendige kieuwen 

- kikkervisje met inwendige kieuwen - kikkervisje met 

achterpootjes - kikkervisje met voor- en achterpoten - 

kikker (zonder staart).

1 4 3 2 5
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