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Vakken: Nederlands (taal), oriëntatie op jezelf en de wereld (biologie, aardrijkskunde), 
kunstzinnige oriëntatie (tekenen en schilderen). 

Thema’s: water en het onderwaterleven! Zeedieren- en planten, 
landschappen/klimaten/ecosystemen, milieu en natuurbehoud.  

Doelgroep: Waterwerelden is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. Onderstaande 
opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen vanaf groep vijf van de basisschool om op school of 
thuis uit te voeren. 

Tijdsinvestering: afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend van een halfuur tot enkele 
uren.  

Benodigd materiaal voor de activiteiten: een computer met internet, aquarel-tekenmateriaal 
van goede kwaliteit: papier, potloden en aquarelverf. 

Voor de docent: met dit boek reizen kinderen de hele wereld over. Ze bezoeken vijftien 
onderwaterwerelden en leren over de wonderlijke wezens die daarin leven. Kinderen kunnen 
dit informatieve boek zelfstandig of in kleine groepjes lezen en bekijken. Het is geen 
(voor)leesboek, maar past uiteraard prima op een thematafel over water, natuurbehoud of 
duurzaamheid. Deze lesideeën en activiteiten zijn bedoeld om nog meer te leren over het 
belang van water voor onze wereld en voor onszelf. De kinderen kunnen de activiteiten op 
school individueel, in tweetallen of in kleine groepjes uitvoeren. Het is extra leuk voor de 
kinderen om de gemaakte activiteiten en opdrachten met de hele klas te bekijken en de 
antwoorden te bespreken met de leerkracht. Sommige activiteiten zijn voor de echte 
enthousiastelingen en zijn meer geschikt om thuis te doen. 
 
Over het boek: het leven onder water is nog wonderlijker dan aan wal! 
Duik in vijftien waterwerelden en ontdek de bijzondere wezens die daar wonen. Bezoek de 
ongelofelijke, levensechte aquaria die onze blauwe planeet rijk is: van zeegrasvelden tot 
uitgestrekte oceanen, van diepzeevulkanen tot tropische koraalriffen en van mangroven tot 
riviermondingen. Dit prachtige boek viert het waterleven in alle vormen, van de grote blauwe 
vinvis tot de allerkleinste garnaal. 
 
 
 



Over de auteur:  
Alexander C. Kaufman is een bekroonde hoofdreporter van 
HuffPost, waarvoor hij schrijft over klimaatverandering, energie en 
milieu. Hij schreef verhalen vanuit Vietnam, Groenland en het 
Braziliaanse Amazonegebied. Hij leeft in Queens met zijn partner 
Amanda en hun kat Ashitaka. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Over de illustrator:  
Mariana Rodrigues maakt rijke, betoverende 
tekeningen die zijn geïnspireerd door haar liefde 
voor de natuur en surrealistische vormen uit de 
werkelijkheid en de fantasie. Ze leeft en werkt in 
Porto, Portugal. 
 
 
  



Aan de slag! 

Een duik onder water 
Waterwerelden laat je kennismaken met vijftien verbijsterend mooie landschappen en 
verrassende natuurgebieden waarin water de hoofdrol speelt. Ons lijf bestaat voor ongeveer 
zestig procent uit water (meer dan de helft dus!) en ook de aarde is voor zo’n zeventig procent 
(zout) water. We kunnen niet zonder! Neem dus een spetterende duik onder water en ga eens 
op onderzoek in deze unieke waterwerelden. 

Opdracht: Maak een beschrijving van alle waterlandschappen uit Waterwerelden. Haal 
de informatie zo veel mogelijk uit dit boek. Wat zijn de kenmerken van het gebied? 
Waarom wordt het zo genoemd? Waar ligt het gebied? Waarom is het zo bijzonder? 
Welke planten en dieren leven er?  

1. Wadden 
2. Mangrovebos  
3. Riviermonding 
4. Kelpwoud 
5. Zeegrasweide 
6. Koraalrif 
7. Oesterrif 
8. Open water 
9. Zee-ijs 
10. Kwelder 
11. Traagstromend zoetwater 
12. Snelstromend zoetwater 
13. Waterrijk gebied 
14. Bronnen en kloven 
15. Diep water 

Tot slot kun je van elk gebied op internet een paar foto’s zoeken en die erbij zetten. Waar 
ben jij al eens geweest? En waar wil je graag nog naartoe? 

 

 

Test je dierenkennis! 
Nu je de vijftien waterwerelden goed hebt bekeken, zijn de dieren aan de beurt. Verbind de 
onderstaande omschrijving met het juiste dier door een lijntje te trekken met je potlood of 
pen. Om het je makkelijker te maken, zijn de omschrijvingen ingedeeld per waterwereld. En 
check je ook goed hoe de dieren eruitzien op de illustraties? (De antwoorden vind je onderaan 
deze lessuggesties!) 

 

 



Waddenzee 

1. Dit beest hoort hier oorspronkelijk 
niet thuis en is hier gekomen via 
schepen uit Japan en China. 

Gewone zeehond 

2. Dit dier maakt gebruik van de 
zandbanken van de Waddenzee, om 
te liggen, te broeden en te verharen. 

Gewone zeedonderpad 

3. Dit dier is heel moeilijk te ontdekken; 
hij leeft dicht bij de zeebodem en is 
perfect gecamoufleerd.  

Penseelkrab 

Mangrovebos 

1. Dit is een slimme vleeseter die zich 
verbergt op de rotsachtige bodem 
tussen de mangrovewortels. 

Zwartgevlekte kogelvis 

2. Dit beest lijkt soms op een boomtak 
maar komt ’s nachts tot leven om 
knaagdieren, kikkers en vissen te 
verorberen. 

Rode mangrovesnapper 

3. Dit dier neemt water op en zet zijn 
lijf uit tot een bal als hij wordt 
bedreigd.  

Mangrovennachtboomslang 

Riviermonding 

1. Dit dier eet wat het seizoen biedt en 
kan met een duikvlucht kleine visjes 
vangen. 

Witte dolfijn 

2. Dit is een van de meest 
voorkomende soorten van de 
maanvisfamilie en mag in de EU niet 
meer worden verhandeld. 

Zwarte stern 

3. Het lange, witte lijf van dit dier zie je 
makkelijk onder water. Met 
echolocatie kan hij prooien opsporen. 

Zonnebaars 

Kelpwoud 

1. Deze dieren hebben allemaal een 
uniek stemgeluid en jagen en spelen 
in groepen. 

Tuimelaar 

2. Dit beest kan langer dan 2,5 meter 
worden en 250 kilo zwaar. 

Garibaldi 

3. Door zijn kleur valt dit dier behoorlijk 
op, daarom verstopt hij zich in de 
kelpwouden. 

Reuzenzeebaars  

 

 



Zeegrasweiden 

1. Dit dier is enorm en eet wel 40 kilo 
zeegras per dag! Hij laat een 
zandspoor achter als hij al het gras 
van de zeebodem heeft uitgetrokken. 

Rode Zee zeilvindokter 

2. Dit dier heeft een mysterieuze hoorn 
aan zijn kop, maar verdedigt zich met 
zijn staart. 

Doejong 

3. Dit dier houdt van groenten en is 
prachtig gekleurd in paars en geel. 

Eenhoornvis 

 
Koraalrif 

1. Dit dier ziet er bedreigend uit, maar 
is vriendelijk tegen mensen. 

Doopvontschelp 

2. Dit dier kan 1,5 meter groot worden, 
maar eet vooral plankton door zijn 
kieuwen. 

Witpuntrifhaai 

3. Dit wezen ziet er zo wonderbaarlijk 
uit dat hij allerlei namen heeft 
gekregen. Hij kan zich goed tegen 
roofdieren beschermen. 

Blauwe draak 

 
Open water 

1. Dit is de grootste koppotige ter 
wereld! 

Rode zalm 

2. Dit dier wordt geboren in de tropen,  
maar legt daarna duizenden 
kilometers af om krill te kunnen eten 
in de poolwateren. 

Reuzenkraak 

3. Dit kleurrijke dier kan in zoet én zout 
water leven. 

Bultrug 

 
Zee-ijs 

1. Dit is een spookachtige, bleke reus 
die weekdieren opeet door er gif in 
te spuiten (brrr…). 

Dansmug 

2. Dit extreme dier zit het grootste deel 
van zijn leven vastgevroren in het ijs. 

Veerster 

3. Dit dier is familie van zeesterren en 
zeekomkommers en vangt plankton. 

Antarctische octopus 

 

 



Kwelder 

1. Dit beestje graaft zich in in klei, turf 
of zachte steen met vier speciale 
spieren. 

Brakwatergrondel 

2. Dit dier maakt op de bodem van het 
moeras een geluid dat lijkt op het 
spinnen van een kat. 

Witte boormossel 

3. Dit dier zit meestal verborgen tussen 
hoog moerasgras en heeft een 
prachtig kleurenpak. 

Blauwborst 

 

Waterrijke gebieden 

1. Dit beest verlaat zelden zijn 
territorium en knabbelt een mooi 
gazonnetje voor zijn hol. 

Kwabaal 

2. Dit familielid van de kabeljauw leek 
uitgestorven, maar is opnieuw 
uitgezet door natuurbeschermers. 

Groot gerande oeverspin 

3. Dit dier kan onder water zwemmen, 
maar blijft meestal aan de oever 
staan om trillingen van zijn prooi op 
te vangen. 

Woelrat 

 

Bronnen en kloven 

1. In de kalme, donkere diepte rond 
bronnen op de oceaanbodem kan dit 
dier wel 25 jaar oud worden. 

Diepzee-inktvis 

2. Dit beest heeft geen kaken of 
ingewanden, maar kan voedsel 
verteren met speciale bacteriën.  

Witte reuzenschelp 

3. Als ze zich heeft voortgeplant, sterft 
dit dier. Ze broedt wel 53 (4,5 jaar!) 
maanden op haar eieren! 

Reusachtige kokerworm 

 

Watergebieden in Nederland 
Nederland is altijd kwetsbaar geweest voor water uit de zeeën en rivieren. Ons land ligt lager 
dan de zeespiegel en er wonen zo’n negen miljoen mensen in overstroombare gebieden. 
Zonder onze duinen en dijken zou zestig procent van het land regelmatig onder water staan, 
daarom werken mensen er al eeuwenlang hard aan om de strijd van het water te winnen.  
Nederland heeft ook zijn eigen bijzondere waterwerelden. In het boek kun je op p. 8 en 9 
lezen over bijvoorbeeld de Wadden en de Waddenzee. Maar er is meer. 



Opdracht: Maak van een van deze Nederlandse watergebieden een klein werkstuk, 
bijvoorbeeld met een lapbook (check deze handleiding van tevoren: 
www.evenoefenen.nl/video/een-lapbook-maken-het-briljant-kwartier-29-leren-
leren-presentatievorm_ea6482a0b.html), in een PowerPoint- of prezi-presentatie of 
gewoon als een verslag op de computer.  

Kies bijvoorbeeld uit deze gebieden: 

• De Deltawerken in Zeeland en de Watersnoodramp van 1953 
• De Wadden en Waddenzee boven Groningen en Friesland 
• Het IJsselmeer en (het ontstaan van) de Afsluitdijk 
• Het Rotterdamse havengebied en de functies van water daar 
• De kust van Nederland met duinen en getijden 
• De vier grote rivieren die door meerdere landen waaronder Nederland 

stromen: de Eems, de Rijn, de Maas en de Schelde. 

Je kunt natuurlijk ook een eigen gebied kiezen, bijvoorbeeld waar je woont of waar je 
wel eens op vakantie bent geweest. 

 

Schoner dan schoon, niet zo heel gewoon… 
We bestaan niet alleen grotendeels uit water, we gebruiken dagelijks ook liters water om te 
leven en gezond te blijven. 

Opdracht 1: Waarvoor gebruik jij water, iedere dag weer? Denk er met je klasgenoten 
of vrienden eens over na, want water is zo normaal dat je vergeet hoe vaak je het 
nodig hebt. Kun je ook een schatting maken van hoeveel liter water je gebruikt? 
Hoeveel water gebruikt een wasmachine of een vaatwasser? Hoe vaak trek je de wc 
door (en hoeveel water spoelt er dan weg)? Hoe lang douch jij? Hoeveel water drink 
je? En: waar gaat het verbruikte water naartoe? 

 
 

Opdracht 2: Al het water dat wij gebruiken, moet schoon genoeg zijn. Er mogen geen 
afvalstoffen of chemicaliën meer in zitten, anders kunnen we er ziek van worden. In 
Nederland zorgen onze waterschappen hiervoor. In de lesmodules van Droppie Water 
in de klas leer je hier alles over: www.droppiewater.nl/droppiewaterindeklas/. Je vindt 
online ook allerlei proefjes en lesbladen. 
Kun jij na al deze informatie een tekening maken van je huis en hierop aangeven waar 
water gebruikt wordt en hoe dat gebruikte water het huis weer verlaat?  

http://www.evenoefenen.nl/video/een-lapbook-maken-het-briljant-kwartier-29-leren-leren-presentatievorm_ea6482a0b.html
http://www.evenoefenen.nl/video/een-lapbook-maken-het-briljant-kwartier-29-leren-leren-presentatievorm_ea6482a0b.html
http://www.droppiewater.nl/droppiewaterindeklas/


Opdracht 3: Nu je weet hoeveel water je gebruikt – en hoeveel energie het kost om dit 
water te kunnen gebruiken – kun je eens nadenken over het besparen van water. Wat 
kun je doen om minder water te gebruiken? Geef hierover een kleine presentatie in de 
klas of voor je familie. Zoek eventueel op internet naar tips en ideeën, maar vooral: 
voer ze uit! 

 

Een einde aan de plastic soup 
Nu we het toch over het milieu en het belang van water hebben: ken je het probleem van al 
het plastic dat in de natuur terechtkomt, en dus ook in het water? Mensen gebruiken 
superveel plastic en het grote probleem hiervan is dat het niet vergaat: plastic verdwijnt niet 
uit zichzelf, maar blijft jaren en jaren rondzwerven in de natuur (zie ook p. 38 van het boek). 
In 1997 zeilde kapitein Charles Moore van Hawaii naar Zuid-Californië en midden op de 
Grote Oceaan, ver van de bewoonde wereld, zag hij telkens stukjes plastic langs zijn boot 
drijven. Hij wist toen nog niet dat hij een van ’s werelds grootste milieurampen had ontdekt. 
Dat plastic bleek niet alleen te drijven, maar ook te zweven in het water. En het ging niet 
alleen om grote stukken, maar vooral om uiteengevallen stukjes plastic. Moore noemde dit 
verschijnsel de plastic soup, de term die nu overal gebruikt wordt. 
 
In de komende tien jaar zal de productie van plastic met veertig procent toenemen. Als we 
niets doen, zal er in 2050 qua gewicht meer plastic in zee zijn dan vis!  

Op www.plasticsoupfoundation.org vind je alle informatie over dit wereldwijde, grote 
probleem.  

Opdracht: verdiep je met de klas in de plastic soup. Wat kunnen jullie doen om het 
gebruik van plastic in de klas te verminderen? En het gebruik van plastic thuis? Op 
bovengenoemde site vind je meer ideeën! Om een einde te maken aan zwerfplastic en 
ander afval in jullie wijk kun je met je klasgenoten vuil opprikken van de straten en uit 
parken, bosjes en struiken. Ieder opgeruimd stukje afval is meegenomen. Vaak stelt de 
gemeente hier prikstokken, handschoenen en vuilniszakken voor beschikbaar. 
Tip: Heb je de smaak te pakken? Zet dan met school een actie op om geld in te 
zamelen voor de Plastic Soup Foundation. De vissen en andere waterdieren zullen 
jullie dankbaar zijn! 

 

Op slootexpeditie! 
Zelfs als je niet bij grote rivieren, de zee of binnenmeren woont, zijn er waterwerelden genoeg 
in de buurt. Sloten, vennetjes en plassen in en net buiten woonwijken bruisen van het leven. 
Vooral in het voorjaar en de zomer gonst het hier van de insecten, waterdiertjes en vogels. 
Met deze ideeën vermaak jij je een middag langs de waterkant en leer je ook nog eens heel 
wat bij: www.ivn.nl/slootjesdagen/thuis-aan-de-slag. Zet vooral de data van de 
Slootjesdagen in je agenda: www.ivn.nl/slootjesdagen  

http://www.plasticsoupfoundation.org/
http://www.ivn.nl/slootjesdagen/thuis-aan-de-slag
http://www.ivn.nl/slootjesdagen


Famous Fish 
Vissen en hun leefwereld zijn goede inspiratie voor verhalen en films. Kijk maar eens naar 
deze klassiekers. 
 
Moby Dick 
Moby-Dick is een roman van de Amerikaanse schrijver Herman Melville uit 1851 die gaat 
over de jacht op een witte potvis (Moby-Dick) die veel rampen voor walvisvaarders zou 
hebben veroorzaakt. Het verhaal is gebaseerd op de eigen ervaringen van de schrijver. In 
1965 kwam er een speelfilm uit over dit verhaal. 
 
Flipper 
Flipper was een dolfijn die van 1963 tot 1968 de hoofdrol speelde in meerdere films en een 
tv-serie uit de Verenigde Staten. Door deze avonturen ontstond er veel belangstelling voor 
dolfijnen en werd bijvoorbeeld in Nederland het Dolfinarium opgericht. 
 
Free Willy 
Free Willy is een bekende film uit 1993 die gaat over het vrijlaten van een orka uit een 
dolfinarium. Het jongetje Jesse raakt bevriend met Willy, een enorme orka. Later is de vis uit 
de film ook daadwerkelijk vrijgelaten in de vrije natuur. 
 
Nemo 
Nemo is een succesfilm uit 2003 over een clownsvisje (Nemo) en zijn vader die in de 
koraalriffen bij Australië wonen. Nemo wordt gevangen en zijn vader overwint allerlei 
angsten en opvattingen om zijn zoon uiteindelijk te redden. 

Opdracht: Zoek informatie over deze verhalen op, op internet of in de (school)bieb. 
Bekijk (met de klas of een paar vrienden) één of meer van deze films. In de bieb en op 
YouTube kun je veel films of fragmenten vinden. Wat is jouw favoriet? Heb je tijdens 
je zoektocht nog meer leuke vissenfilms of verhalen kunnen vinden? 

 

Schrijf je eigen vissenverhaal! 
En na al deze voorbeelden is het jouw beurt: kies een dier uit Waterwerelden en schrijf er een 
echt avonturenverhaal over! Waar leeft jouw dier? Hoe ziet het eruit? Welke andere dieren 
leven er bij hem in de buurt? Wat beleeft het dier? Waarmee begint het verhaal? Wat maakt 
jouw verhaal spannend of juist heel grappig? Welk probleem heeft jouw dier en wat moet het 
oplossen? Wil je je verhaal als het af is voorlezen aan je ouders? Of misschien wel in de klas? 
Tip: In dit filmpje geeft schrijfster Anna Woltz voor Het Klokhuis tips over het schrijven van 
een verhaal: www.youtube.com/watch?v=4uEP6Zs_2W8   
 
Schilderen met water 
Nu je verhaal geschreven is, is het ook heel leuk om je personages te schilderen. In het boek 
zie je tekeningen van Mariana Rodrigues waar de kleuren van afspatten: onder en bij het 

http://www.youtube.com/watch?v=4uEP6Zs_2W8


water komen de meest sprankelende, mysterieuze en betoverende kleuren en vormen voor, 
die je haast niet kunt geloven. Ze zijn allemaal zo verschillend en fantastisch dat het lijkt of al 
dit leven door een grote tovenaar bij elkaar is verzonnen. Maar dit is natuur: magisch, hè? 

Een net zo magische manier om vissen te schilderen is met aquarelverf. Aquarellen is een 
techniek waarbij je schildert met hele waterige verf, waardoor je transparante kleuren krijgt 
die je met elkaar kunt mengen en waarbij het wit van het papier te zien blijft. Het is handig 
om er even mee oefenen, dan word je er steeds beter in. In dit filmpje krijg je wat basistips: 
www.youtube.com/watch?v=V9NWf_5Sy-I. En meer achtergrondinformatie krijg je op deze 
site: artpub.nl/inspiratie/do-it-yourself/10-tips-om-zelf-een-mooie-aquarel-te-maken. 

Het is vooral belangrijk om goed materiaal te hebben, dus vraag je juf of ouders om 
aquarelverf en geschikt papier. Met plakkaat of gouacheverf lukt het niet. Welke 
onderwaterdieren of waterwereld breng jij tot leven in je aquarelschilderij? 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=V9NWf_5Sy-I
https://artpub.nl/inspiratie/do-it-yourself/10-tips-om-zelf-een-mooie-aquarel-te-maken


Antwoorden van de dierentest: 

Waddenzee: 1: Penseelkrab, 2: Gewone zeehond, 3: Gewone zeedonderpad 
Mangrovebos: 1: Rode mangrovesnapper, 2: Mangrovennachtboomslang, 3: Zwartgevlekte 
kogelvis 
Riviermonding: 1: Zwarte stern, 2: Zonnebaars, 3: Witte dolfijn 
Kelpwoud: 1: Tuimelaar, 2: Reuzenzeebaars, 3: Garibaldi 
Zeegrasweiden: 1: Doejong, 2: Eenhoornvis, 3: Rode Zee zeilvindokter 
Koraalrif: 1: Witpuntrifhaai, 2: Doopvontschelp, 3: Blauwe draak 
Open water: 1: Reuzenkraak, 2: Bultrug, 3: Rode zalm 
Zee-ijs: 1: Antarctische octopus, 2: Dansmug, 3: Veerster 
Kwelder: 1: Witte boormossel, 2: Brakwatergrondel, 3: Blauwborst 
Waterrijke gebieden: 1: Woelrat, 2: Kwabaal, 3: Groot gerande oeverspin 
Bronnen en kloven: 1: Witte reuzenschelp, 2: Reusachtige kokerworm, 3: Diepzee-inktvis 

 

 

 


