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Een dagje naar het strand is leuk. 
Lekker uit! 
Op naar de zon, zand, wind en zee! 
Je gaat naar de kust. 
Aan de kust komen de zee en het land elkaar tegen. 
Er is van alles te zien. 
Dit boek gaat over zee, strand en duinen.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Wat is zand? 
 Hoe komt zand op het strand? 
 Wat zijn duinen? 
 Welke dieren leven in de duinen? 

Zee, strand en duin 



  

Rots en steen 
Bij strand denk je aan zand en zee. 
Het strand ligt vol zand. 
Waar komt dat zand vandaan? 
Het verhaal begint bij een rots (1). 
Er breekt een stuk van de rots (2). 
Het breekt in kleine stukken (3). 
Het regent. 
Het water neemt de stukjes mee. 
De rivier 
Het water komt in een rivier.  
De rivier stroomt hard. 
De stukjes rots schuren langs elkaar. 
De stukjes worden steeds kleiner (4). 
Het worden kleine korrels. 
Die rivier stroomt naar zee. 
De kleine korrels spoelen de zee in. 
Bij hoog water komt de zee terug. 
En gooit de korrels op het strand (5). 
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1. Zand 



  

Droog 
De zee brengt het zand naar het strand. 
Het zand is nat (1). 
De korrels plakken aan elkaar. 
De zon schijnt. 
Het natte zand droogt. 
De korrels plakken niet meer (2). 
 
Op reis 
Het waait. 
De wind neemt de korrels mee. 
Ze waaien verder het strand op. 
Zo komt het zand over het hele strand. 
 
De hoop 
Soms waait het zand op een hoopje. 
Het hoopje groeit.  
Het wordt een heuvel (3). 
Er gaan plantjes op groeien. 
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2. Zon en wind 



  

Een rij duinen 
De zandheuvel groeit en groeit. 
Die heuvel noem je een duin. 
Er ligt een hele rij van die duinen. 
Ze zijn hoog en breed. 
De duinen houdt de zee tegen (1). 
Zo wonen de mensen achter de duinen veilig. 
 
 
Planten 
In de duinen groeien planten. 
Ze houden van het zand. 
Helmgras (2) is zo’n plant. 
De plant heeft lange wortels. 
Ze groeien in het zand. 
Die wortels houden het zand vast. 
Zo waait het duin niet weg. 
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3. Het duin 



  

Het konijn 
Er zijn dieren die graag in de duinen wonen. 
Het konijn eet van het gras. 
De wortels van planten zijn ook lekker. 
In het duin maakt het konijn een hol. 
Daar is het veilig wonen. 
 
De vos 
De vos is dol op konijnen. 
Die zijn er volop in de duinen. 
De vos woont graag in de duinen. 
Ze jagen ook op vogels.  
Ook eten ze bramen . 
 
De meeuw 
Rond de duinen zie je veel meeuwen. 
Ze maken herrie. 
Ze leven samen in grote groepen.  
Ze eten vis en afval. 

4. Dieren in het duin 



  

Laag 
Het water staat laag. 
De zee is ver weg. 
Het strand is nu heel breed. 
Dat lage water noem je eb (1). 
 
De zee beweegt 
Het water komt. 
De zee beweegt. 
De zee groeit en wordt dieper. 
 
Hoog 
Het water staat hoog. 
De zee is dichtbij. 
Het stand is heel smal. 
Dat hoge water noem je vloed (2). 
Elke dag is het 2 keer eb en 2 keer vloed. 

 Waar blijft de vloed? 
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5. Eb en vloed 



  

Vloed 
Bij vloed brengt de zee van alles mee. 
Niet alleen zand. 
De zee gooit een stuk hout op het strand. 
Soms verliest een schip iets. 
De golven nemen het mee. 
Een hoge golf  gooit het in het zand. 
Bij eb blijft alles liggen op het strand. 

 
 
De jutter 
Er loopt een man op het strand. 
Hij zoekt iets. 
Het is een jutter (1). 
De jutter kijkt of  de zee iets heeft voor hem. 
Het kan van alles zijn. 
De jutter neemt het mee. 
Vooral bij zware storm is er veel te vinden. 
De zee gaf  het cadeau. 11  

6. De jutter 



  

Een hard huis 
Schelpen zijn dieren. 
Ze wonen in een hard huis. 
Het zijn de botten van het dier. 
Het diertje (1) woont binnen in de schelp. 
In de schelp is het diertje veilig. 
Leeg 
Op het strand liggen veel schelpen. 
Ze zijn open en leeg. 
Het diertje is weg. 
Het is dood. 
Of  een dier at het op. 
Dicht 
Soms zit de schelp dicht. 
Die schelp leeft. 
Het diertje zuigt water naar binnen. 
In het water zit het eten van de schelp. 
De mossel (2), de kokkel (3) en het nonnetje (4) zijn 
schelpdieren. 
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7. Schelpen 



  

De kust 
Langs de kust leeft ook de zeehond. 
De zeehond jaagt op vis. 
Ze komen niet het strand op. 
Het is er niet stil. 
Er komen mensen. 
 
Stilte 
De zeehond houdt van stilte. 
Hij rust uit op een zandbank (1). 
Een zandbank is een zandheuvel. 
Die zandheuvel steekt boven de zee uit bij eb. 
Het is een eiland van zand 
Daar is het veilig en stil. 
De zeehond is niet alleen. 
Hij leeft in een groep met andere zeehonden. 

KLAPKLAP  
KLAPKLAP  

KLAPKLAP  
KLAPKLAP  

UITSLOVERUITSLOVER  
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8. De zeehond 



  

Zomer 
Vooral in de zomer is het fijn op het strand. 
In de zon is het lekker. 
De wind maakt het soms koel 
De zon is fel. 
Pas op! Anders verbrand je. 
Smeer je in met zonnebrand. 
Zo is je huid beschermd. 
 
Spelen 
Neem een schep, een emmer en vormpjes mee. 
In het natte zand kun je van alles bouwen. 
Een dam tegen het water. 
Of  een zandkasteel met torens. 
 
De branding 
Spelen in de branding is ook leuk. 
In de branding komen de golven aan land (1). 
Ze schuimen en zijn wild. 
En gooien je omver. 

INSMEREN, 
SUFFERD! 
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9. Naar het strand 
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De stroming 
De zee is sterk. 
De branding is wild. 
Soms is de zee niet veilig. 
De zee trekt aan je benen.  
Je valt. 
De stroming neemt je mee (1). 
De strandwacht 
De strandwacht (2) werkt op het strand. 
Hij kijkt goed naar de zee. 
Gaat daar iemand te ver? 
Hij blaast op een fluitje. 
Die man moet terug. 
Gered 
Soms is het al te laat. 
Twee handen in de lucht. 
Ze steken uit de zee. 
De strandwacht gaat de zee op (3). 
Gelukkig net op tijd. 
 Hij haalt de man terug. 

10. Veilig 
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 11. Filmpje 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje
-boompje-beestje-een-dagje-op-het-
strand/#q=STRAND%20DUINEN%

20ZEE 

Huisje Boompje Beestje 
Een dagje op het strand 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/zeehonden
-grijze-en-gewone-zeehonden-op-de

-zandplaat/#q=zeehond 

Zeehonden  

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-dagje-op-het-strand/#q=STRAND%20DUINEN%20ZEE
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-dagje-op-het-strand/#q=STRAND%20DUINEN%20ZEE
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-dagje-op-het-strand/#q=STRAND%20DUINEN%20ZEE
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-dagje-op-het-strand/#q=STRAND%20DUINEN%20ZEE
https://schooltv.nl/video/zeehonden-grijze-en-gewone-zeehonden-op-de-zandplaat/#q=zeehond
https://schooltv.nl/video/zeehonden-grijze-en-gewone-zeehonden-op-de-zandplaat/#q=zeehond
https://schooltv.nl/video/zeehonden-grijze-en-gewone-zeehonden-op-de-zandplaat/#q=zeehond






 Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Strand_kust 

http://www.kustgids.nl 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Duin_geografie 



 Colofon en voorwaarden 
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