
Kun jij goed verstoppertje spelen? 
In de buurt van een kustzee vind je 

grote rotsblokken, kliffen en grotten. 
Genoeg plekjes om je te verschuilen.

Kustzee-bewoners zijn vaak handige 
Harry’s. Zo vangt een heremietkreeft 
plankton met een zeef of slijmnet. 

En een zeeotter slaat mosselschelpen 
stuk met een steen. Handig, 

dat gereedschap!

Zweven door een bos, lijkt je dat wat? 
In sommige ondiepe kustzeeën vind je 

kelpwouden. Daar groeien op de bodem geen 
bomen, maar kelpslierten van soms wel 

veertig meter hoog.

KUSTZEE
BlijF jIj gRaag mEt één 

vOet oP hEt lAnd? Dat kAn! 
OverAl wAar zEe eN lAnd 

eLkaaR rAken, iS eEn kUst. 

ZeeoTter

luipaardhaai

kreeft

zeester

gEwonE zEestEr

HereMietKreeFt



TROPENZEE
Lig jIj gRaag iN eEn wArm 
bAd eN hOud jE vAn kLeur? 
DompEl jE dAn oNder iN dE 

TropEnzeE.

aNemoOnviSsen

Koralen zijn geen kleurige stenen of 
planten, het zijn dieren. De algjes die in hun 

lichaam leven, zorgen voor een waar 
kleurenspektakel. Daar word je toch 

vrolijk van?

Heb jij ook zo’n goede vriendschap 
als anemoonvissen en zeeanemonen? 
De vissen schuilen graag tussen de 
giftige tentakels van anemonen. 

En die eten andersom graag 
vissenpoep. “Bedankt, maat!”

Schaam je niet als je er 
eentje laat vliegen. 

Zeekoeien laten 
regelmatig gigascheten 

door de bergen groenten 
die ze verteren. Na zo’n 
wind kunnen ze dalen in 

het water. Prrt!
blauwe mandarijnpitvis

koraalduivel

egelvis

gekroonde keizersvis
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Open oceaan
Houd jE vAn eIndeLoze 

rUimtE? De oPen oCeaaN iS eEn 
gIganTiscH zWembAd zOndeR 

rAndeN eN bOdem.

Een Portugees oorlogsschip dobbert als een 
luchtbedje op zee. Onder water hangen 
levensgevaarlijke tentakels van soms wel 

vijftig meter lang. Een prachtig wezen, maar 
pas op dat je er niet tegenaan zwemt! 

BlauWe Haai

Dit is geen plek voor rustzoekers. 
Blauwe vinvissen roepen, zingen en 

kwebbelen erop los. Dat is op honderden 
kilometers afstand te horen. 

Tenminste, als je ook een 
blauwe vinvis bent.

Wie in de open oceaan leeft, moet wel een
waterrat zijn. Je bent je leven lang omringd 

door water en ziet nooit bodem of land. 
Het is er zó groot, dat je maar weinig 

anderen tegenkomt. 
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Diepzee
Ben jIj nIet bAng iN hEt dOnkeR 

eN vInd jE vReemDe dIereN 
sUper iNterEssaNt? 

Dan iS dE dIepzEe fAntaStisCh. 
Wel eEn zAklaMp mEeneMen!

HengElviS

In de diepzee is het pikkedonker. 
Gelukkig kunnen veel dieren die er 
leven zelf licht maken. De hengelvis 
bijvoorbeeld! Die heeft zijn eigen 

lampje op z’n kop.

Maak kennis met de 
meest coole en bizarre 
wezens van de diepzee: 
een reuzenoctopus, 
een ijzerslak en een 
yetikrab. Ja, dat 

worden jouw 
nieuwe buren!

Wie op 1.000 meter diepte leeft, 
moet een echte bikkel zijn. 

Er is geen licht, geen zuurstof 
en heel weinig voedsel... Een 

echte uitdaging! 
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Poolzee
Ben jIj gEk oP dE wInteR? 

LekkEr iNgepAkt mEt 
sNeeuW sPeleN eN oP hEt 

iJs gLijdEn? Dan iS dE 
kOude pOolzEe jOuw zEe!

Als jij een dikke trui aantrekt blijf je, 
net als de ijsbeer en walrus, lekker 
warm en kan de verwarming bij jou 

thuis een paar graden lager!
Keizerspinguïn-mannetjes 
broeden maandenlang op 

hun kostbare ei. 
Ondertussen kruipen ze 
dicht tegen elkaar aan. 

Iedereen mag een keer in 
het warme midden staan. 

Wel zo eerlijk! 

Kun jij net zo goed samenwerken 
als orka’s? Zij schuiven met hun 

familieleden pinguïns en zeehondjes 
van ijsschotsen door samen een 
golfslag bad te maken. Aan tafel!
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