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De zee 

De zee is groot. 
Er is meer zee dan land. 
In dit boek lees je van alles over de zee. 
 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat is een oceaan? 
 Waarom is de zee belangrijk? 
 Wat zijn golven? 
 Waarom is de zee zout? 
 Hoe komt er steeds weer water in de zee? 
 Waarom heeft de zee niet één kleur? 
 Welke mensen werken op zee? 
 Waarom gooi je geen plastic in de zee? 



We wonen op de aarde. 
De aarde is een bol. 
Je kunt maar één kant tegelijk zien. 
Op plaatje 1  zie je de aarde van alle kanten. 
 
Op plaatje 2 liggen de vier bollen aan elkaar. 
Het is nu een kaart. 
Nu kun je alle landen zien. 
De landen zijn groen. 
 
Je kunt ook de zee zien. 
De zee is blauw. 
Er is veel meer zee dan land. 
 
De grootste stukken zee noem je een wereld-
zee of  een oceaan. 
Er zijn vijf  van die grote wereldzeeën (2). 

1. De zee is groot 

1

1

2 

4 

3 

5 

1 

2 



2. Zonder zee geen leven 

Heel, heel lang geleden was er alleen 
land en zee op de aarde. 
Er waren nog geen mensen. 
Er waren nog geen dieren. 
Er waren nog geen planten. 
Er was geen leven. 
 
Hoe is er leven op aarde gekomen? 
 
Het eerste leven begon in de zee. 
Het waren kleine diertjes en plantjes (1). 
Je kon ze bijna niet zien. 
Kleine plantjes uit zee, gingen ook op 
land groeien. 
Later gingen ook dieren vanuit de zee op 
land wonen (2). 
Dus zonder zee zou er nooit leven op het 
land geweest zijn. 
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3. Golven 

Bij de zee horen golven. 
Hoe komen die golven daar op zee? 
 
De wind blaast over de zee. 
Op het water zie je rimpels. 
De wind blaast hard. 
De rimpels worden golven. 
Bij storm worden de golven heel hoog (1). 
 
Ook zijn er golven zonder wind. 
Die golven komen er door eb en vloed (2). 
Bij eb is het water laag. 
Bij vloed is het water hoog. 
Door eb en vloed stroomt het water snel. 
Zo gaat het water golven. 
 
Ook een schip op zee maakt golven (3). 
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4. De zee is zout 

Het water in een meer of  sloot is zoet. 
Zoet water kun je drinken. 
 
In de zee is het water zout. 
Hoe komt dat zeewater zout? 
Het zout in de zee komt uit de bodem (1). 
Uit de bodem komt het zout in het water. 
Ook binnen in de aarde zit veel zout. 
Dat zout komt naar buiten door vulkanen (2). 
 
De zon maakt het water in de zee warm. 
Een deel van het water wordt damp. 
Die damp wordt in de lucht een wolk. 
Uit die wolk komt regen. 
Die regen is niet zout. 
In de damp zat geen zout. 
Het zout bleef  achter in de zee. 
Daarom blijft de zee altijd zout. 
Mensen halen ook zout uit de zee (3). 
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Niet elke zee is even zout. 
Er is één zee met heel veel zout. 
Die zee heet de Dode Zee. 
In de Dode Zee blijf  je vanzelf  drijven (1). 
Dat komt door al dat zout. 
Je kunt in die zee drijvend de krant lezen. 

5. De zee en rivieren 

Hoe komt al het water in de zee? 
Regen valt op aarde. 
Sneeuw valt in de bergen. 
De sneeuw smelt en het water stroomt 
naar beneden. 
Net als het  regenwater. 
Het water stroomt in een rivier. 
De rivier brengt het water naar de zee (2). 
Zo blijft er altijd water in de zee. 
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6. De kleur van de zee 

Teken jij de zee altijd blauw?. 
De zee heeft helemaal geen kleur. 
Door een fles water kun je heen kijken. 
Water is net als glas. 
Je kijkt er dwars doorheen. 
 
De zon schijnt op het water. 
In het licht van de zon zitten allerlei kleuren. 
Ook de kleur blauw. 
Dat blauwe licht schijnt goed door water.  
Het licht botst op de bodem van de zee. 
Het licht komt weer terug. 
Zo lijkt de zee blauw. 
Vooral als het water heel helder is. 
 
In een sloot is het water niet blauw. 
Het water is niet zo helder. 
Het blauwe licht wordt nu grijs. 
Zo kan water heel veel kleuren hebben. 



7. De kust en de branding 

Midden op zee zie je geen land. 
Er is alleen maar golvend water. 
Er komt geen eind aan. 
 
Eindelijk is er land.  
Aan boord van het schip roept iemand: 
“Land in zicht”! (1) 
Je kunt de kust zien. 
Bij de kust raakt de zee het land (2). 
 
Daar rollen de golven aan land. 
Er is veel schuimend water. 
Je noemt het de branding (3). 
Soms komt er een grote golf  over je heen. 
Het water stroomt terug. 
De branding trekt aan je benen. 
Het is moeilijk om in de branding overeind 
te blijven staan. 
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8. Sporten op zee 

surfen op een golf 

surfen met een vlieger zeilen 

waterskiën windsurfen 

op de waterscooter 

Op of  langs de zee kun je ook sporten. 
Je kunt er zeilen. 
Zeilen in een boot of  op een plank. 
 
Je kunt ook surfen op een plank in de 
branding. 
Of  je surft op een plank met een vlieger. 
 
Ook kun je op zee waterskiën. 
Je glijdt over het water achter een boot. 
 
Met een waterscooter ga je hard over het 
water 
 
De zee  zorgt voor veel plezier. 



9. Werken op zee 

de garnaal 

Op reis 
Mensen hebben de zee nodig. 
Al heel lang gebruiken mensen de zee. 
Ze werken op zee. 
Met een schip reis je over zee. 
Je kunt spullen over zee naar een  
ander land brengen. 
Alle spullen gaan in een vrachtschip (1). 
Het dek staat vol met dozen van ijzer. 
Het zijn containers (zeg: kon-tee-ners) 
Ze zitten vol met goederen. 
 
 
Vissers 
In zee zwemmen vissen. 
Vissers halen met hun boot vis uit de zee (2). 
Ze verkopen de vis. 
De zee geeft mensen eten. 
Niet alleen vissen, maar ook garnalen,  
krabben en mosselen. 
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de krab 

vissen 
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Boren 
Er zijn ook mensen die op zee wonen. 
Ze wonen op een booreiland (1). 
Het is een eiland van ijzer. 
Het staat op poten in de zee. 
Op dat eiland boren ze in de grond. 
Uit de grond halen ze olie en gas. 
 
Het booreiland is een klein dorp. 
Er woont een dokter. 
De kok zorgt voor het eten. 
Er wordt hard gewerkt (2). 
 
Na een paar weken gaat iedereen naar huis. 
Er komt een nieuwe groep mensen.  
Zij gaan verder met het werk op het eiland. 
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10. De zee is vuil 

Waar mensen zijn, is vuil. 
Veel vuil is plastic. 
Veel vuil komt in de zee. 
De zee wordt een vuilnisbak. 
Mensen denken dat het vuil zo weg is. 
Dat is niet waar. 
Het blijft drijven. 
De golven nemen het vuil mee. 
Op een andere plek spoelt het vuil aan (1). 
Ook dieren eten plastic (2).  
Ze worden ziek. 
 
Schepen gooien soms olie overboord. 
Het maakt dieren en planten ziek in de zee. 
Een zieke zee is een ramp. 
Mensen kunnen niet leven zonder de zee. 
Plant en dier kunnen niet zonder de zee. 
Wees zuinig op de zee. 
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11. Filmpje 

Huisje, Boompje Beestje 
Diep in de zee 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-
boompje-beestje-diep-in-de-zee/

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-diep-in-de-zee/#q=zee
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-diep-in-de-zee/#q=zee






Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sea 

http://www.thekidswindow.co.uk/News/

Oceans_Quiz.htm 

http://www.kidsgeo.com/geography-for-

kids/0135-oceans-divided.php 

http://www.calstatela.edu/faculty/eviau/

edit557/oceans/linda/loceans.htm 

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