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Vakken: Oriëntatie op jezelf en de wereld (biologie, aardrijkskunde, wetenschap). 

Thema’s: De diepzee, zeedieren en oceaanbewoners, ontdekkingen, natuur, avontuur, 
biologie. 

Doelgroep: Duik mee in de diepzee is geschikt voor kinderen vanaf tien jaar. Onderstaande 
opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen vanaf groep zes 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, tekenmateriaal (papier, 
potloden en verf) van goede kwaliteit, de spullen voor het proefje met waterdruk (zie het 
kopje ‘Druk, drukker, drukst’). 

Voor de docent: Dit boek is als een diepzeereis op zich. De Australische ontdekkingsreiziger 
en natuurwetenschapper Tim Flannery deelt al zijn kennis en liefde voor de natuur in dit 
kleurrijke avonturenboek. Kinderen kunnen het boek in zijn geheel lezen en bekijken of het 
raadplegen bij opdrachten of bijvoorbeeld een spreekbeurt. Deze lesideeën en activiteiten zijn 
bedoeld om nog meer plezier te beleven aan de mysterieuze diepzee. De kinderen kunnen de 
activiteiten op school individueel, in tweetallen of 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. Bij enkele opdrachten zijn antwoorden 
toegevoegd (zie de * erbij), de andere zijn vrij te interpreteren, maar kunnen de reactie van een 
volwassene goed gebruiken. Sommige activiteiten zijn voor de echte enthousiastelingen en 
zijn meer geschikt om thuis te doen. 
 
Over het boek: Houd je adem in en… duik mee de diepte in! 
Wist je dat er wel twaalf mensen op de maan hebben gestaan, terwijl er maar acht (!) dieper 
in zee zijn afgedaald dan 6.000 meter (en dan ben je pas halverwege richting de bodem)? 
Gelukkig neemt Tim Flannery je in dit boek mee naar de onbekende en vooral ongekend 
interessante diepzee én stelt hij de bewoners aan je voor. Van betoverend mooi tot ronduit 
angstaanjagend: na deze duik voelt het alsof je zelf de diepste diepzeeduik van je leven hebt 
gemaakt! 

 

  



Over de auteur: Tim Flannery is een van de belangrijkste 
natuurwetenschappers ter wereld. Hij is 
zoogdierkundige, fossieldeskundige, milieukundige en 
klimaatactivist. Hij is zelfs de Klimaatcommissaris van 
Australië! Hij heeft al meer dan dertig boeken 
geschreven en presenteert natuurprogramma’s voor 
onder meer de BBC en Documentary Channel. Hij 
schreef ook Gek, Gaaf, Geweldig!  

 

 

Over de illustrator: Sam Caldwelll is tekenaar en 
ontwerper. Hij studeerde schilderkunst aan Edinburgh 
College of Art en woont nu in Glasgow. Zijn tekeningen 
verschijnen onder meer in The Guardian, The Independent 
en The Sydney Morning Herald. Hij illustreerde ook Gek, 
Gaaf, Geweldig! van Tim Flannery. Meer info over Sam vind 
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Duik mee in de diepe diepte! 

Brrr, daar ga je! Met een plons val je achterover van een schip en met je duikpak aan zwem je 
de diepte tegemoet… Wat voel je? Wat zie je? Wat hoor je? Wat ruik je? En: wat denk je? 

Opdracht: In een gewoon duikpak kom je niet eens echt tot bij de diepzee, maar je kunt 
je er zo wel iets bij voorstellen. Misschien weet je al iets van de diepzee, maar 
misschien nog helemaal niets, dus schrijf eens op hoe je denkt dat zo’n duik zou gaan. 
Beschrijf je eigen diepzeedroom en benoem wat ál je zintuigen meemaken, zodat je 
duik levensecht wordt. Welke dieren kom je tegen? Hoe ver kun je kijken? Vind je het 
eng, mooi, spannend, gevaarlijk, grappig?  

TIP: Op p. 12 en 13 lees je hoe echte diepzeeverkenners te werk gingen en hoe zij 
beetje bij beetje meer ontdekten over het raadselachtige landschap. 
TIP: Als je nog weinig weet over het leven onder water, kun je filmpjes op YouTube 
bekijken. Zo krijg je snel een idee van wat je te wachten staat. Schrijf jij een verhaal bij 
zo’n filmpje? 

Opdracht*: En nu op onderzoek! 
Lees de inleiding en hoofdstuk één van je boek (zoek eventueel op internet) en 
beantwoord de volgende vragen: 

1. Wat is de diepzee? Is er maar één diepzee of zijn er meer? Waar ligt de 
diepzee? (Gebruik de landkaart van pagina 8!) 

2. Hoeveel mensen zijn er in de diepzee geweest? En hoeveel op de maan? 
3. Hoe hebben we de meeste kennis over de diepzee gekregen? Niet door 

mensen die er zijn geweest, maar door…? 
4. Wie maakte de allereerste duik de diepzee in? Wanneer en hoe diep kwam 

deze natuurwetenschapper? 
5. Wat vond Victor Vescovo op de bodem van de Marianentrog? 

Opdracht*: Hóé heet je?! 
Een inktvis, haai en koraal ken je waarschijnlijk wel. Maar ken je ook een Cephalopoda, 
Selachimorpha en Anthozoa? Nee? Dat zijn precies diezelfde dieren, alleen zijn dit hun 
wetenschappelijke namen. Beantwoord de volgende vragen over de namen van 
dieren en planten.  
TIP: kijk op pag. 7 van je boek of op internet. 

1. In welke taal wordt de wetenschappelijke naam van planten en dieren 
gegeven? 

2. Waarom krijgen dieren en planten allemaal zo’n naam? 
3. Wie bepaalt de naam van een nieuwe soort? Wie was de eerste die dit begon 

te doen? 
4. Uit welke twee delen bestaat een wetenschappelijke naam? 
5. Hoeveel wetenschappelijke namen kan één soort hebben? En hoeveel namen 

kan hij hebben in een ‘gewone taal’, bijvoorbeeld in het Nederlands? 



Zones van de diepzee  
Hoe dieper je gaat, hoe meer je ontdekt! De diepzee wordt steeds dieper en bestaat uit 
verschillende lagen. Deze lagen hebben allemaal eigen kenmerken en bijzonderheden én hun 
eigen bewoners. 

Opdracht: Maak een lijstje met de lagen van de diepzee. Gebruik p. 9-11 voor 
informatie en daarna de aparte hoofdstukken van iedere laag. 

Opdracht: Vul de namen van de lagen van de diepzee hieronder in. Schrijf daarna per 
laag op hoe diep deze is, hoe warm (of eerder: koud) het er is en benoem (een paar 
van de) planten en dieren die er leven. 

Zone Diepte Temperatuur Leven/bewoners 
1. 
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Hydrothermale bronnen (p. 66 en verder) 
Op sommige plekken in de diepzee wordt nieuwe bodem aangemaakt. Vanuit de hete 
aardkern komt er ‘verse korst’ omhoog. Door de druk ontstaat er soms een scheur in de 
bodem: een hydrothermale bron of vulkanische schoorsteen. Dit is een soort 
onderwatergeiser die ervoor zorgt dat het water eromheen erg warm wordt.  

Opdracht: Maak een tekening van een doorsnede van zo’n hydrothermale bron. Teken 
je er ook een paar dieren bij die hier leven? Kijk in je boek als je hulp nodig hebt. 

 
Het eiland van vuur en ijs 
Zo’n situatie is soms ook óp het land te bewonderen. Hieraan kun je goed zien wat er onder 



water gebeurt. En dat zie je misschien dichterbij dan je denkt: op IJsland! Dit bijzondere land, 
ten noordwesten van het Verenigd Koninkrijk, ligt op twee landplaten die uit elkaar schuiven. 
Het land is hierdoor altijd in beweging en dat zie je terug in het landschap. Er zijn veel 
vulkanen op het eiland, vooral rond de breuk van die twee landplaten. IJsland staat ook 
bekend om zijn geisers: warme gaten in de aarde waaruit water soms met kracht 
omhoogkomt. Dat gebeurt omdat de aardkorst in IJsland heel dun is en het binnenste van de 
aarde heel heet. Net als op de bodem van de diepzee! 

Bekijk deze filmpjes maar eens: 

www.youtube.com/watch?v=_Et5HiqP2kM 

www.youtube.com/watch?v=-jErVCdmNKE  

Opdracht: Maak een spreekbeurt, werkstuk of lapbook over het bijzondere landschap 
van IJsland. Beantwoord vragen als: Hoe groot is IJsland en hoeveel mensen wonen 
er? Welke bekende vulkanen zijn er? Waarom zijn die hier? Hoe ontstaat een geiser? 
Wat weet je over de planten en dieren die op IJsland leven? Welk klimaat heeft 
IJsland? Zou jij hier willen wonen? Waarom wel of niet? Zoek ook mooie foto’s op. 

 
Wrakken en karkassen (p. 98 en verder) 
In de diepste diepzee is het lastig om iets eetbaars te vinden. De walviskarkassen en wrakken 
– gezonken schepen – vormen dan ook een uitgebreide maaltijd voor veel dieren.  

Wrakken in de Noordzee 
Ook dicht bij huis, in de Noordzee of de Waddenzee, liggen wrakken van lang geleden 
vergane schepen. Lees dit artikel maar eens: 
www.quest.nl/maatschappij/geschiedenis/a27026916/duiken-naar-scheepswrak-noordzee/ 

Opdracht: Maak een schilderij of tekening van zo’n wrak. Gebruik een foto van een 
gezonken schip of verzin er zelf één. Wat zou je tegenkomen als je zo’n schip zou 
binnenzwemmen? En: wie zouden er ooit op gevaren hebben? Als je wilt, kun je hier 
een klein onderzoek naar doen. Zoek een wrak op internet op en probeer te 
achterhalen uit welk land het wrak kwam en in welk jaar het gezonken is. Misschien 
ontdek je ook wel waaróm het schip ten onder ging… 

 
Troggen of hadale zone (p. 110 en verder) 
Nu belanden we in de allerdiepste delen van de oceanen: in de troggen die op een 
onvoorstelbare diepte van 6.000 tot bijna 11.000 meter liggen. De hoogste berg van de 
wereld, de Mount Everest, past er met zijn 8.848 meter makkelijk in! In deze troggen is de 
druk extreem hoog, waardoor mensen er moeilijk kunnen komen. Daarom weten we nog 
maar weinig over het mysterieuze leven in deze immense spelonken. 

Opdracht: Kies een van de troggen op p. 113  uit en maak hier een klein werkstuk 
over. Beantwoord de volgende vragen: Waar ligt deze trog? Hoe diep is de trog? Is er 
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ooit iemand in geweest? Wat weet je over de dieren die hier leven? Kun je foto’s 
vinden van deze trog op internet? 

 
Tijd voor een diepgaande quiz! 
Nu kun je echt de diepte in en alle diepzeebewoners en hun eigenaardigheden leren kennen. 
Test je kennis met deze quiz. De vragen zijn per zone, zodat je het antwoord makkelijk kunt 
terugvinden in je boek. 

SCHEMERZONE 

1. De diepte van de schemerzone is:  
A. 50 tot 100 meter 
B. 200 tot 1.000 meter 
C. 1.000 tot 2.000 meter 
 

2. De harige zeeduivel is een hengelvis. Maar wat zit er bij deze vis aan zijn hengel, in 
plaats van een lantaarntje? 
A. Een warrig bosje haren 
B. Pikzwarte schubben 
C. Een klein mondje met extra tanden 
 

3. Waar lijkt de rode schijfkwal op? 
A. Op een grote, zwemmende slak 
B. Op een ruimteschip 
C. Op een pinguïnkop  
 

4. Hoe lokt een zweepdraakvis prooien naar zich toe? 
A. Door rondjes te zwemmen om de prooi heen 
B. Door geduldig te wachten tot de vis met zijn zweep een prooi kan ‘neerslaan’  
C. Door het lampje aan het uiteinde van de zweep, die aan zijn kin vastzit, heen en 

weer te laten flitsen en dansen  
 

5. Van welke lichaamsonderdelen heeft de slanke langbekaal de meeste van alle dieren 
op aarde? 
A. Tanden 
B. Ruggenwervels 
C. Ogen 
 

6. Hoelang kan de reuzenbekhaai worden? 
A. 3 meter 
B. 5,5 meter 
C. 8 meter 
 



7. Hoe heet een babyhaai? 
A. Een babyfish 
B. Een kitten 
C. Een pup 
 

8. Welk eigenaardig kenmerk hoort niet bij de franjehaai? 
A. Hij zwemt als een zeeslang door zijn lichaam van links naar rechts te kronkelen 
B. Hij is blind 
C. Hij lijkt meer op een opgedirkte aal dan op een haai 
D. Hij heeft wel 25 rijen met in totaal 300 tanden – geen ontsnappen aan! 
 

9. Wat is er bijzonder aan de ogen van de ‘telescoop’-octopus? 
A. Ze zitten op steeltjes en kunnen alle kanten op bewegen 
B. Ze zitten ondersteboven, zo kijkt hij standaard omhoog om prooien te vinden 
C. Hij heeft er wel acht, rondom zijn hele kop, om altijd alle kanten goed te kunnen 

zien 
 

10. Wat is een glasspons voor soort? 
A. Een dier  
B. Een plant 
C. Een schelp 
 

MIDDERNACHTZONE 

1. De diepte van de middernachtzone is:  
A. 1.000 tot 2.000 meter 
B. 2.000 tot 3.000 meter 
C. 3.000 tot 5.000 meter 
 

2. Wat is er bijzonder aan het mannetje van de lantaarnhengelvis? 
A. Dat is veel groter dan het vrouwtje en eet haar op zodra haar eitjes zijn 

bevrucht 
B. Dat is veel kleiner dan het vrouwtje en zit aan haar vastgegroeid 
C. Een mannetjeshengelvis heeft helemaal geen lantaarn aan zijn hengel om 

prooien te lokken 
 

3. Vanuit welke plek kan een ‘spiegelbuik’-hemelkijker licht laten schijnen? 
A. Zijn ogen 
B. Zijn vinnen 
C. Zijn kont 
 

4. Waarom heet de koekjessnijder een koekjessnijder? 
A. Hij vreet alle koekjes op zodra die de middernachtzone bereiken 



B. Hij bijt stukken vlees in de vorm van een koekje af van zijn prooien 
C. Hij snijdt zijn prooien met zijn tanden in nette reepjes  
 

5. Wat is er bijzonder aan de ‘atol’-schijfkwal? 
A. Aan zijn tentakels hangt een lampje waarmee hij blauwe lichtflitsen kan 

maken 
B. Hij kan de kleur aannemen van zijn omgeving 
C. Hij kan wel een jaar zonder eten 

 
6. Hoe groot kan de Deepstaria enigmatica in doorsnee worden? 

A. 10 centimeter 
B. 1 meter 
C. 5 meter 

 
7. Tot welke soort behoren kwallen, zeeanemonen en koralen? 

A. Tentakelachtigen, omdat ze allemaal uitlopers hebben 
B. Neteldieren, omdat ze allemaal cellen hebben met een verlammende vloeistof 

erin 
C. Bodemkruipers, omdat ze allemaal dicht bij de grond leven 

 
8. Wat is een zeeberg? 

A. Een verhoging op de zeebodem die is ontstaan door een onderwatervulkaan 
B. Een verzameling uitwerpselen die vissen met elkaar op een vaste plek 

achterlaten 
C. Een enorm grote kwal met een punt op zijn kop in de vorm van een bergtop 

 
9. Waarom heet de zwarte veelvraat ‘veelvraat’? 

A. Omdat hij werkelijk alles opvreet wat hij maar tegenkomt 
B. Omdat hij zijn maag zo erg kan oprekken dat hij prooien van meer dan 2,5 

meter kan verorberen! 
C. Omdat hij ook zijn soortgenoten rustig opschranst, hij kijkt niet zo nauw naar 

zijn menu… 
 

10. Wat is er bijzonder aan de ‘flubber’-walviskopvis? 
A. Ze zijn paars en dat is heel speciaal in de diepzee 
B. Deze soort kan de vorm aannemen van soortgenoten in de buurt, zodat hij 

zichzelf kan beschermen tegen roofdieren 
C. De mannetjes, vrouwtjes en jonkies werden jarenlang voor verschillende 

soorten aangezien, omdat ze totaal niet op elkaar lijken en allemaal op een 
andere diepte leven 

  



BODEMZONE 

1. De diepte van de bodemzone is:  
A. 2.000 tot 5.000 meter 
B. 3.000 tot 6.000 meter 
C. 4.000 tot 7.000 meter 

 
2. Hoe voelt het aan in de bodemzone? 

A. Door de hoge waterdruk en de onderwatergeisers loopt de temperatuur op, het is 
hier bijna tropisch warm 

B. Het is hier heel gezellig, omdat er zo dicht bij de bodem heel veel dieren leven 
C. Het is hier héél koud, de druk is 500 keer hoger dan aan het wateroppervlak en 

het is er haast griezelig kalm met erg weinig dieren 
 

3. Waar gebruiken driepootvissen hun extra lange vinnen voor? 
A. Om in balans op de bodem te kunnen staan en zo smakelijke dieren te vinden die 

meeliften op een hogere stroming in de oceaan 
B. Om makkelijk dieren naar hun bek te duwen die ze voorbij zien drijven 
C. Om elkaar vast te grijpen en bij elkaar te blijven in de heftige stromingen op de 

zeebodem 
 

4. Wat is er bijzonder aan de diepst levende zeeanemoon, de Losactis vagabunda? 
A. Hij komt voor in allerlei kleuren en vormt zo met zijn soortgenoten een 

onderwaterbloemperk 
B. Wetenschappers kwamen erachter dat deze zeeanemoon kan graven en zich dus 

kan ‘verstoppen’ in de zeebodem 
C. Deze zeeanemoon kan zijn eigen tentakels opeten als hij te weinig andere prooien 

vindt 
 

5. Tot welke soort behoren sea pigs? 
A. Tot de kwallen 
B. Tot de haaien 
C. Tot de zeekomkommers 

 
6. Wat is NIET waar over slangsterren? 

A. Ze bewegen zich sneller dan zeesterren omdat ze een soort borstcrawlen doen 
B. Ze planten zich voort door te paaien of door zichzelf gewoon in tweeën te splitsen, 

en uit die helften groeien dan weer twee nieuwe slangsterren 
C. Van deze speciale slangster bestaat maar één soort 

 

  



Druk, drukker, drukst! 
Hoe dieper je komt, hoe hoger de waterdruk. Behalve dat het ijskoud en volledig duister is in 
de diepe diepte van de diepzee, heerst er ook een enorm hoge waterdruk. Stel je even het 
gevoel in je hoofd voor als je boven op de Eiffeltoren op je handen staat: zoveel druk ervaren 
wezens die op deze diepte leven. Wij zouden hier zo plat als pannenkoeken worden geperst! 
TIP: Op p. 9 lees je hoe dieren hier dankzij speciale moleculen kunnen leven. 

Wil je weten wat waterdruk is en hoe dat werkt, doe dan deze proefjes van het NEMO 
Science Museum: www.nemosciencemuseum.nl/media/filer_public/33/91/3391ab07-19b7-
4f9f-ac0a-461f09321891/18_waterdruk_onderzoeken_3.pdf 

Verzin je eigen diepzeemonster 
We hebben nu wel een goed beeld van de uiteenlopende en geheimzinnige dieren in de 
diepzee. Het is nu jouw beurt om er één (of een paar!) te verzinnen. Teken of schilder een 
bijzonder exemplaar en geef hem een naam. Als je niet zo’n tekenaar bent, mag je je 
diepzeemonster ook beschrijven in een verhaal.  

 
Antwoorden 

Opdracht: En nu op onderzoek! 

1. De diepzee is het gebied van oceanen dat dieper is dan 500 à 1.000 meter. Hier dringt 
geen zonlicht meer door in het water. Er zijn vijf oceanen die gemiddeld 3.700 meter 
diep zijn, maar op sommige plekken kan het wel bijna 11.0000 meter diep zijn! Op p. 8 
zie je dat de diepste zeeën in de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan, de Indische 
Oceaan, de Arctische Oceaan en de Antarctische Oceaan liggen.  

2. Het antwoord staat op p. 13: er zijn twaalf mensen op de maan geweest en acht 
personen die de laagstgelegen oceaandelen hebben bewonderd. 

3. Robots, zie p. 12. Door camerabeelden die robots en diepzeeduikboten hebben 
gemaakt, weten we inmiddels hoe één procent van de diepzee eruitziet. Hoe zou die 
andere, onbekende 99 procent eruitzien?! 

4. Dat was William Beebe (p. 12) in 1930, toen hij met een stalen duikerklok 923 meter 
afdaalde in de buurt van Bermuda, aan de oostkust van de Verenigde Staten in de 
Atlantische Oceaan. 

5. Een plastic zak! Mocht je zwerfplastic en ander afval tegenkomen: ruim het op. De 
dieren van zelfs de diepzee zullen je dankbaar zijn! 

Opdracht: Hóé heet je?! 

1. Meestal in het Latijn, soms in het Grieks. Zelfs de allerkleinste bacterie en het 
minuscuulste insect hebben een officiële wetenschappelijke naam! En let op: deze 
Latijnse of Griekse woorden schrijf je cursief, oftewel schuin. 

2. Om er zeker van te zijn dat wetenschappers (en bijvoorbeeld journalisten of 
onderzoekers) het allemaal over dezelfde soort hebben. Diegene hoeft dan niet het 

http://www.nemosciencemuseum.nl/media/filer_public/33/91/3391ab07-19b7-4f9f-ac0a-461f09321891/18_waterdruk_onderzoeken_3.pdf
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woord voor goudvis, marmot of luipaard in het Frans, Duits, Engels, Russisch en/of 
Chinees te kennen! 

3. Meestal degene die de soort voor het eerst ontdekt. De wetenschappelijke naam die 
een onderzoeker geeft aan een nieuwe soort zegt vaak iets over de locatie waar die 
soort is ontdekt of over de naam van de ontdekker, of heeft te maken met een woord 
uit de lokale taal. De persoon die ervoor zorgde dat dit systeem populair werd, was de 
Zweedse botanicus en arts Carolus Linnaeus (1707-1778).  

4. Meestal bestaat de wetenschappelijke naam uit twee delen: een geslachtsnaam 
(genus) en een soortnaam (species). Bij sommige ondersoorten is er nog een derde 
deel: de wolf heet bijvoorbeeld Canis lupus en de ondersoort hond heet Canis lupus 
familiaris. 

5. Iedere soort heeft maar één wetenschappelijke naam! Zodat iedereen dus precies 
weet over welk dier of welke plant het gaat. In het Nederlands of elke andere taal kan 
een soort wel meerdere namen hebben: een kokmeeuw is hetzelfde dier als een 
kapmeeuw! 

De diepgaande quiz 

Schemerzone: 1. B, 2. A, 3. B, 4. C, 5. B, 6. B, 7. C, 8. B, 9. A, 10. A. 

Middernachtzone: 1. B, 2.B, 3. C, 4. B, 5. A, 6. B, 7. B, 8. A, 9. B, 10. C. 

Bodemzone: 1. B, 2. C, 3. A, 4. B, 5. C, 6. C. 

 

 

 


