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Natuur 
Aangetrokken door de geur en 
smaak van zoet water, zwemmen 
trekvissen uit zee in het vroege voor
jaar naar de lokaties langs de Neder
landse kust waar zoet water wordt 
geloosd. Meestal stokt hier echter de 
migratie, omdat in het verleden de 
geleidelijke overgang tussen het 
zoete binnenwater en de zee verlo
ren is gegaan. De aanleg van niet of 
nauwelijks passeerbare dammen, 
sluizen en gemalen in riviermondin
gen en afwateringskanalen van pol
ders hebben de mogelijkheden voor 
vissen om naar de paai- en leefgebie
den in de binnenwateren te trekken, 
zeer beperkt. Recent zijn die intrek-
mogelijkheden nog verder afgeno
men door de technische verbeterin
gen die aan de gemalen en sluizen 
zijn uitgevoerd. Maar er is hoop. 

In het najaar van 1995 is op Texel bij het 
gemaal Eijerland in De Cocksdorp een 
hevel-vispassage aangelegd (fig.1). In eerste 
instantie met de bedoeling het voedselaan
bod voor Lepelaars {Platalea leucorodid) te 
verbeteren door Driedoornige stekelbaar
zen (Gasterosteus aculeatus) weer de moge
lijkheid te bieden via de passage vanuit zee 
naar het zoete binnenwater van Polder 
Eijerland (ca 30 km2) te trekken. Drie
doornige stekelbaarzen overwinteren onder 
natuurlijke omstandigheden in zee en 
paaien in ondiepe zoete of brakke binnen
wateren. Terugkeer naar het water van Pol
der Eijerland is echter niet mogelijk door 
het niet-passeerbare gemaal dat de polder 
van de Waddenzee scheidt. 

Tot 1996 kwamen er in de polder 
alleen niet-trekkende populaties (stand
populaties) van Driedoornige stekelbaars 
en Tiendoornige stekelbaars {Pungitius 
pungitius) voor. Deze Drie- en Tiendoor
nige stekelbaarzen zijn echter veel kleiner 
en lichter dan de driedoorns uit zee en 
bovendien niet erg talrijk. Met name na 
een strenge winter kunnen de standpopula
ties van deze vissen sterk in aantal afne
men. 

Zowel de trekkende als de niet-trek
kende driedoorns en tiendoorns zijn voor 
Lepelaars in het vroege voorjaar zeer 
belangrijke prooidieren. Afhankelijk van de 
grootte van de stekelbaarzen heeft een 
Lepelaar per dag tussen de 150 en 400 vis
sen nodig om in zijn eigen onderhoud te 
kunnen voorzien. 

stfii^ 

Een hevel-vispassage op Texel 
George Wintermans 

De hevel-vispassage is echter niet 
alleen geschikt voor de intrek van Drie
doornige stekelbaarzen. Ook Tiendoor
nige stekelbaars, glasaal/ Paling, Brakwa-
tergrondel en mogelijkerwijs Spiering en 
larven van Bot kunnen dankzij de passage 
weer naar het polderwater trekken. In 
levensgemeenschappen van brak- en zoet 
water spelen deze vissen een belangrijke 
rol als consument van kleine waterorganis
men èn als voedsel voor grotere (roof)vis-
sen en vis-etende vogels. Verwacht wordt 
dan ook dat de hevel-vispassage op Texel 
een positief effect zal hebben op de vis- en 
vogelstand in Polder Eijerland. 

Onderzoek 
Door onderzoek in de voorjaren van 1993 
en 1995 tot en met 1998, is de werking 
van de passage en het effect op de visstand 
en het foerageersucces van Lepelaars in de 
polder bestudeerd. Het monitoringspro-
gramma (Wintermans, 1995) is in 1998 
afgerond, nadat de passage gedurende drie 
voorjaren operationeel is geweest. 
Het onderzoek spitste zich toe op een 
tweetal hoofdzaken: 
• de effectiviteit van de passage ten 
aanzien van het overzetten van vissen en 
andere zee-organismen. 
• het effect van de passage op de visstand 
en indirect op het foerageersucces van 
Lepelaars in Polder Eijerland. 

Omdat binnen de onderzoeksperiode 
geen statistisch significant effect van de 

Fig. 1. Noordpunt van Texel met Polder 
Eijerland In het midden en 

De Cocksdorp, het Gemaal Eijerland en 
de Roggesloot in het noordoosten. 

hevel-vispassage op het foerageersucces van 
Lepelaars kon worden aangetoond (Win
termans, 1998), komt in dit artikel alleen 
de werking van de passage en het effect van 
de passage op de visstand in Polder Eijer
land aan de orde. 

Hoe werkt de hevel-vispassage? 
Een hevel-vispassage (Kemper, 1991; 
Ekkelboom & Wintermans, 1997) maakt, 
zoals het woord al aangeeft, gebruik van 
het principe van een hevel. Bij een hevel 
stroomt water van een hoog gelegen reser
voir over een bepaald obstakel naar een 
laag gelegen reservoir als er een aaneenge
sloten waterverbinding tussen de beide 
reservoirs tot stand is gebracht. Het water
transport in de hevel houdt op als het 
hoog gelegen reservoir leeg is, de water
niveaus in beide reservoirs op ongeveer 
gelijke hoogte komen te liggen of als de 
waterverbinding tussen de reservoirs wordt 
verbroken. 

De Cocksdorp 

Gemaal Eijerland 

De Roggesloot 
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Driedoornige stekelbaarzen 
uit zee zijn zo'n 2 cm langer 
dan hun niet-trekkende 
soortgenoten in het binnen
water (foto: SBB-Texel). 

Glasalen gevangen in 

de hevel-vispassage 
{foto: SBB-Texel). 

In een hevel-vispassage is het hoog 
gelegen reservoir een buitendijkse opvang-
bak voor vissen. De dijk vormt het obstakel 
en de polder het laag gelegen reservoir 
(fig. 2). 

De buitendijkse opvangbak wordt 
altijd aangelegd in een gemaalmond of bij 
een sluis, omdat daar regelmatig (3 a 4 maal 
per week) een grote hoeveelheid zoet water 
(>20.000 m3) in de zee wordt geloosd: de 
zogenaamde 'grote lokstroom' die vissen ver 
op zee naar de passage moet lokken. Het 
water dat via de passage naar de monding 
van het gemaal stroomt en dat de vissen de 
passage in lokt, wordt de 'kleine lokstroom' 
genoemd. 

Het aantal uren dat de hevel-vispassage 
werkzaam is, is afhankelijk van hoogte
ligging (aantal centimeters + of - NAP) van 
de verbinding tussen zee en opvangbak (c.q. 
de inzwemopening voor vissen). Op Texel 
ligt deze verbinding op +10 cm NAP hier
door bedraagt de operationele periode van 
de passage gemiddeld zo'n 6 a 7 uur per 
getijdecyclus van ca 12,25 uur. 

Overgezette vis 
In de voorjaren waarin de passage aan heeft 
gestaan (1996 tot en met 1998) zijn door 
de hevel-vispassage vier verschillende vis
soorten overgezet: Driedoornige en Tien-
doornige stekelbaars, glasaal/ Paling en 
Brakwatergrondel. 

Tabel 1 geeft de grote aantallen drie
doorns (tienduizenden) en glasalen (duizen
den) aan die zijn overgezet en die zouden 
zijn overgezet als de passage continu in 
bedrijf was geweest (potentiële aantallen). 
Aan de hand van de potentiële aantallen 
kan worden ingeschat hoeveel vissen er 
door de hevel-vispassage per voorjaar kun
nen worden overgezet. 
Als bijvangst zijn er slechts enkele honder
den tiendoorns, tientallen palingen en 
enkele brakwatergrondels overgezet. De 
vangsten van tiendoorns zijn opmerkelijk. 
Tiendoorns zijn vissen van het zoete en 
brakke water en werden dan ook niet in de 
passage verwacht. Alle individuen zijn vroeg 
in het jaar gevangen in periodes waarin het 
gemaal regelmatig in bedrijf was. Waar
schijnlijk zijn het individuen die in het rela
tief diepe water bij het gemaal hebben over
winterd en die samen met het polderwater 

Fig. 2. Schematische 
weergave van een 
hevel-vispassage. 

kleine 
lokstroom opvangbak 

waterpomp vacuumpomp 

Tabel 1. Aantallen Driedoor
nige stekelbaars en glasaal 
die door de passage zijn 
overgezet (overgezette aan
tallen) en de aantallen die 
zouden zijn overgezet als de 

passage continue in bedrijf 
was geweest (potentiële 
aantallen). NB. Per hoogwa
terperiode is de passage 
gemiddeld ca 6 uur en 45 
minuten operationeel. In 

principe vallen er twee 
hoogwaterperioden in een 
etmaal wat overeenkomt 
met maximaal ca 60 hoog
waterperioden in een maand 
van 30 dagen. 

periode 

1996 

maart 

april 

mrt-apr 

1997 

maart 

april 

mei 

mrt-mei 

1998 

febr 

maart 

april 

mei 
febr-mei 

hoogwater-

periode 

20 

38 

58 

hoogwater

periode 

58 

55 

53 

166 

hoogwater

periode 

16 

42 

57 

59 

158 

overgezette 

Driedoornige 

stekelbaars 

45800 

30900 

76700 

Driedoornige 

stekelbaars 

12200 

7700 

40800 

60700 

Driedoornige 

stekelbaars 

34100 

127900 

60300 

16800 

239100 

aantallen 

glasaal 

0 

230 

230 

glasaal 

750 

500 

1540 

2790 

glasaal 

4 

59 

444 

279 

785 

hoogwater

periode 

60 

60 

120 

hoogwater

periode 

60 

60 

60 

180 

hoogwater

periode 

30 

60 

60 

60 

210 

potentiële aantallen 

Driedoornige 

stekelbaars 

137300 

48700 

186000 

Driedoornige 

stekelbaars 

12600 

8400 

46200 

57200 

Driedoornige 

stekelbaars 

64000 

182700 

63500 

17100 

327300 

glasaal 

0 

360 

350 

glasaal 

780 
540 

1740 

3060 

glasaal 

7 

84 

468 

283 
842 
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Natuur 

Driedoornige stelcelbaar-

zen In de buitendijkse 

opvangbal< onder de zuig-

mond van de hevelbuis. 

Bultendijics aanzicht van 

het gemaal Eijerland en de 

hevel-vispassage. 

door het gemaal in de Waddenzee zijn 
geloosd. De enige weg terug naar hun 
leefgebied is via de 'kleine lekstroom' en 
de hevel van de passage. 

DRIEDOORNIGE STEKELBAARS 

In 1996 is veel tijd besteed aan het inrege
len van de passage, het verhelpen van kin
derziektes en het uitvoeren van metingen 
en experimenten. Daarnaast vroor het tot 
ver in maart zo hard dat de passage, in 
verband met het risico van schade door 
bevriezing, moest worden uitgeschakeld. 
De passage is in 1996 dan ook relatief 
weinig in bedrijf geweest: 58 hoogwater
periodes tegen 166 en 158 hoogwater
periodes in respectievelijk 1997 en 1998. 
Verder heeft het gemaal het gehele voor
jaar weinig water uitgeslagen vanwege de 
extreme droogte; de passage moest 
daarom al op 24 april worden uitgezet. 
Als het gemaal geen 'grote lokstroom' 
levert, komen er weinig trekvissen naar 
het gemaal en kunnen er dus ook weinig 
trekvissen met de passage worden overge
zet. 

Toch is het aantal driedoorns dat in 
1996 is overgezet, relatief groot vergele
ken met 1997. Voor Driedoornige stekel
baarzen bleek 1996 een goed jaar te zijn 
geweest. Ook de regelmatige aanwezig
heid van tienduizenden individuen in de 
gemaalmond eind maart/begin april is 
hiervan een indicatie. Het bestaan van 
zogenaamde "stekelbaarzen jaren" - jaren 
waarin massaal intrek van driedoorns 
plaats vindt - is bekend (Wooton, 1976; 
Paepke, 1996). 

Als de passage in 1996 continu in 
bedrijf zou zijn geweest, zouden minimaal 
zo'n 186.000 driedoorns zijn overgezet 
(tabel 1; potentiële aantallen). 

Het jaar 1997 was evenals 1996 een 
extreem droog jaar. De passage heeft het 
hele voorjaar aangestaan (ca 166 van de ca 
180 hoogwaterperioden), maar het 
gemaal heeft slechts tot half maart regel
matig een 'grote lokstroom' geleverd. 
Helaas konden de vissen tot half maart 
niet ongehinderd de passage binnen 

zwemmen, omdat als gevolg van een 
mechanisch defect de stroomsnelheid in 
de inzwemopening te hoog was. In de 
eerste helft van mei na een periode met 
regen waarin het gemaal regelmatig water 
loosde, werden er 10 keer zoveel drie
doorns overgezet - ca 1750 individuen per 
hoogwaterperiode - als in maart en april. 
In tegensteling tot 1996 zouden er bij een 
continu werkende passage in 1997 slechts 
67.200 driedoorns zijn overgezet. Het jaar 
1997 is dan ook een veel minder goed 
jaar voor driedoorns geweest dan 1996. 

In 1998 kwam de trek van drie
doorns al in februari massaal op gang. De 
passage functioneerde naar behoren en 
het gemaal leverde regelmatig (ca 1 x per 
48 uur) een 'grote lokstroom', omdat het 
veel regende. Door baggerwerkzaamhe-
den in de polder in de laatste week van 
februari en de eerste twee weken van 
maart, was het polderpeil te laag en kon 
er niet continu gebruik worden gemaakt 
van de passE^e, terwijl het aanbod van 
driedoorns in deze periode zeer groot was. 
Toch zijn er in 1998 driemaal zoveel 
driedoorns over gezet als in 1996 en vier
maal zoveel als in 1997. De potentiële 
aantallen zijn respectievelijk twee- en vijf
maal zo groot. ; ' 

De gemiddelde lengte en het gemid
delde gewicht van de driedoorns uit zee 
zijn beduidend groter dan die van hun 
niet-trekkende soortgenoten in de polder: 
respectievelijk circa 62,5 mm en 2,25 g 
tegen 42,5 mm en 1,0 g. Daarentegen zijn 
individuen uit zee gemiddeld circa 20 % 
lichter dan soortgenoten van vergelijkbare 
lengte uit de polder (resp. 2,13 x 10-6 x 
L2.8 en 2,73 x 10-6 x L2,8). Dat individuen 
uit zee lichter zijn mag worden verwacht, 
gezien de inspanning die de vissen moet 
leveren tijdens de trek. In de loop van het 
voorjaar worden de vissen uit zee zwaarder 
door de ontwikkeling van de geslachtscel
len. In mei zijn de vissen zo paairijp dat er 
al in de passage volop paringen plaats vin
den. 

GLASAAL ' ' '" ' 

Glasalen zijn door de passage zeer ineffi
ciënt overgezet (tabel 1). De overgezette 
aantallen vallen in het niet bij de duizen
den glasalen die tijdens controle-steek
proeven in de monding van het gemaal 
met een schepnet zijn gevangen. Niet dui
delijk is waarom glasalen niet massaal de 
passage in zwemmen. 
Uit de vangsten blijkt wel de relatief late 
intrek van glasaal in april met pieken rond 
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Fig. 3. De gemiddelde 

dichtheid (3a), lengte 

(3b) en het gemiddelde 

gewicht (3c) van de 

Driedoornige stekel

baars (3d), de Tien-

D97 

doornige stekelbaars 

(lOd) en witvis vóór 

(1993) en na (1996, 

1997 en 1998) de inge

bruikname van de 

hevel-vispassage. 

1 
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De buitendijkse opvang

bek ligt onder het roos

ter en staat in verbin

ding met de 

gemaalmond via twee 

ondergrondse buizen 

met een diameter van 

13 cm. 

eind april en in mei. Uit de literatuur is 
bekend dat glasalen pas bij een zeewater 
temperatuur van circa 9 °C naar het bin
nenwater trekken (Riemersma & Quak, 
1991) wat in grote lijnen overeenkomt 
met de temperaturen die in 1996 en 
1997 zijn gemeten: respectievelijk 7 tot 
11 °C en 7 tot 9 °C graden. De eerste 
glasalen zijn echter al eind februari in de 
gemaalmond aangetroffen bij een zee-
watertemperatuur van 6 a 7 °C. 

Te oordelen naar de vangsten is 1997 
voor wat de intrek van glasaal betreft een 
beter jaar geweest dan 1996 en 1998. 

CONCLUSIES OVERGEZETTE VIS 

Aan de hand van de gegevens van de 
hevel-vispassage kan worden geconclu
deerd dat: 
• het rendement van de passage sterk 
afhankelijk is van (regelmatige) lozingen 
van het gemaal en dus van de hoeveelheid 
neerslag in winter en voorjaar. 
• het aantal Driedoornige stekelbaarzen 
dat met de hevel-vispassage op Texel kan 
worden overgezet rond de 300.000 per 
voorjaar ligt. 
• de mogelijkheid of aandrang van glas
alen om de passage in te zwemmen 
beperkt is, waardoor slechts een fractie 
van het aanbod ter plaatse wordt overge
zet. 
• de passage operationeel moet zijn vanaf 
half februari (driedoorns) tot en met mei 
(glasaal) en bij voorkeur tijdens perioden 
met veel regen. 

Effect op de visstand in de polder 
In hoeverre de stand van driedoorns in de 
polder (positief) wordt beïnvloedt door 
de hevel-vispassage is onderzocht door 

twee jaar voor (1993 en 1995) en drie 
jaar na (1996, 1997 en 1998) de aanleg 
van de passage de stand van stekelbaarzen 
en kleine witvis in de ondiepe wateren 
van de polder te bemonsteren (5 bemon
steringen van 15 sloten per voorjaar). O m 
organisatorische redenen kon in 1995 
slechts één van de vijf bemonsteringen 
worden uitgevoerd. De gemiddelde dicht
heid en lengte van de vissen in dat jaar 
kan dan ook niet worden vergeleken met 
die van de andere jaren. Van de visstand 
in de nulsituatie zijn dus slechts uit één 
jaar (1993) goede gegevens beschikbaar. 

Verwacht werd dat de visdichtheid 
en de gemiddelde lengte en gewicht van 
de Driedoornige stekelbaarzen in de pol
der zou toenemen door het overzetten 
van grote aantallen relatief grote en zware 
driedoorns uit zee (fig.3). 

De standaard afwijkingen van de 
gemiddelde dichtheden, de lengtes en 
gewichten zijn te groot om verschillen 
tussen de jaren te kunnen toetsen. Opval
lend in de éénmalige bemonstering van 
1995 was de relatief zeer hoge dichtheid 
van de tiendoorns (1,23 individuen per 
m2). Voor het overige lijkt 1995 niet af 
van wijken van de andere jaren. 

Door de extreme weersomstandighe
den (strenge droge winters en voorjaren) 
tijdens de eerste twee operationele jaren 
van de passage (1996 en 1997) vertoont 
de visstand in de polder over de jaren 
geen gelijkmatig verloop. De strenge win
ter van 1995/96 heeft de stand van drie
doorns, tiendoorns en witvis in Polder 
Eijerland sterk gereduceerd: respectieve
lijk circa 40%, 50% en 85% ten opzichte 
van 1993 (fig. 3a). Opvallend is de rela
tief hoge gemiddelde lengte van de drie
doorns in 1996: 47,6 ± 9,3 cm tegen 
43,3 ± 5,9; 39,5 ± 7,6 en 41,7 ± 8,5 in 
respectievelijk 1993, 1997 en 1998, ter
wijl de gemiddelde lengte van de tien
doorns in dat jaar afneemt (fig. 3b). De 
gemiddelde lengte van witvis neemt na de 
strenge winter van 1995/96 sterk toe 
omdat in 1996 slechts een klein aantal 
relatief grote witvissen is gevangen. 

Het gewicht van de vissen neemt 
over het algemeen gelijkmatig toe met de 
lengte volgens de relatie: 
gewicht (g) = a X lengte (mm) b. Opval
lend is het relatief hoge (asvrij droog)-
gewicht van driedoorns in 1996 vergele
ken met die van 1993 (respectievelijk 
4,639 en 4,400 x 10-6 x L2,8) terwijl de 
gewichten van tiendoorns en witvis in 
1996 juist lager zijn dan die van 1993 
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De buitendijkse opvang-
bak op de rechteroever 
van de gemaalmond en 
de afvoergeul naar het 
wad. 

(respectievelijk 3,446 en 4,005 x 10-6 x 
L2,8 en 3,487 en 5,885 x 10-6 x L2.8). 
Witvis blijkt zelfs zeer gevoelig te zijn 
voor strenge winters; het gewicht per 
lengte-eenheid ligt in 1996 circa 40 % 
lager dan in 1993. 

Naar het zich laat aanzien wordt 
dankzij de strenge winter van 1995/96 
een effect van de hevel-vispassage op de 
visfauna van de polder zichtbaar: 
• de dichtheid van driedoorns neemt 
minder sterk af dan die van tiendoorns en 
witvissen. 
• de gemiddelde lengte van driedoorns 
neemt (in tegensteUing tot die van tien
doorns) toe. 
• het gemiddelde gewicht van driedoorns 
neemt (in tegenstelling tot die van tien
doorns en witvis) toe. 
In 1997 en 1998 is de stand van de niet-
trekkende driedoorns waarschijnlijk zo 
hoog dat het effect van de passage verlo
ren gaat. In alle jaren na de aanleg van de 
passage zijn verspreid over de ondiepe 
wateren van de polder driedoorns uit zee 
gevangen, weliswaar in relatief lage aan
tallen. ; _ • '-:•.: ;' • 

CONCLUSIES VISSTAND /^ . - :. ' 
Aan de hand van de bemonsteringen in 
Polder Eijerland kan worden geconclu
deerd dat: 
• de driedoorns uit zee zich over de gehele 
polder verspreiden en aldus een bijdrage 
leveren aan de visstand en het voedsel
aanbod voor roofvissen en vis-etende 
vogels in de polder. 
• de driedoorns uit zee met name na 
strenge winters een belangrijk rol spelen 
in het herstel van de visfauna (herbevol
king) en het handhaven van het voedsel
aanbod voor roofvissen en vis-etende 
vogels in de polder. 
• naar alle waarschijnlijkheid de meeste 
driedoorns uit zee zich ophouden in de 
wat diepere (>50 cm) en bredere (> 3 m) 
wateren van de polder. 

Eindconclusie 
Op plaatsen waar geen geleidelijke over
gang van zout naar zoet kan worden gere
aliseerd en de kunstmatige scheiding tus
sen zout en zoet (dijk/gemaal) om 
veiligheidsredenen niet mag worden aan
getast, kan een hevel-vispassage met 
name na een strenge winter een bijdrage 
leveren aan de visstand en de ecologie 
van het binnenwater. Ondanks het feit 
dat er geen statistisch significant effect op 
het foerageersucces van Lepelaars kan 
worden aangetoond, lijkt het aantal foe-
ragerende Lepelaars in de polder en de 
frequentie waarmee zij een prooi vangen 
te zijn toegenomen. 

De jaarlijkse kosten van circa 
fl 2.500,- (elektriciteit en klein onder
houd) en de aanlegkosten die afhankelijk 
van het type variëren van 250.000 tot 
400.000 gulden (incl. BTW) mogen 
mijns inziens geen belemmering vormen 
om meer hevel-vispassages aan te leggen. 
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Summary 
A siphon fish ladder on the island Texel 
in 1996 a siphon fish ladder has been constructed in a 

sea dyke on the island Texel in The Netherlands. The 

fish ladder was expected to re-establishing the migra-

tion of the anadromous Three-spined stickleback 

(Gasferosteus aculeatus) to fresh water areas of Polder 

Eijerland (30 km2) and thus improve the feeding condi-

tions of the White spoonbill {Platalea leucorodia) in the 

polder. 

In a five year research program (1993,1995 -1998) the 

effects of the fish ladder on the fish fauna and the fora-

ging success of spoonbills in shallow waters (< 0,5 m) 

in spring have been monitored. It was assumed that 

due to the fish ladder the fouraging success of spoon

bills would increase following an increase in average 

density, length and weight of Three-spined sticklebacks 

(both anadromous and non-migrating individuals) in 

the shallow waters of the polder. 

During three operational years (1996-1998) four diffe

rent fish species were transported into the polder: 

Three-spined stickleback, Elver (Anguila anguila), Ten-

spined stickleback (Pungltius pungitius) and Common 

goby {Pomatoschistus microps). Lack of rain in the pre-

ceding winter/spring and childhood compiaints limited 

the operation time and thus the number of fishes trans

ported. 

Over the years Three-spined sticklebacks were caught 

in increasing numbers (up to 240.000) while numbers 

of Elvers didn't meet the expectations. The average 

length and weight of the anadromous stickleback 

appeared to be considerable larger than that of non-

migrating sticklebacks: respectively 62,5 mm and 

2,25 g versus 42,5 mm and 1,0 g. 

Due to severe winters the average density, length and 

weight of fishes and the presence and fouraging suc

cess of spoonbills in the polder varied strongly over the 

years. Statistical analyses didn't reveal significant effects 

though the presence and fouraging success of spoon

bills in the polder seemed to reveal an increase. 

After the severe winter of 1995/96 the average density, 

length and weight of Three-spined sticklebacks 

decreased relatively little or even increased in contrast 

to that of Ten-spined sticklebacks and whiting indica-

ting a (non-significant) effect of the siphon fish ladder 

on the fish fauna. 

As the density of Three-spined sticklebacks did not 

increase significantly in the shallow water of the polder 

it is assumed that they use larger (> 3 m) and deeper 

(> 0,5 m) waters tospawn. • -,-. . - , 4 . ,-3-
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