
Ga mee op 
avontuur 

 
Hoofdstuk 2: 

Onze Noordzee 

IN DE WERELD VAN DE ZEE 



Een groot deel van Nederland grenst aan de Noordzee. 
Niet zo gek dat de zee op heel veel vlakken belangrijk is 

voor ons land. Wist je dat de Noordzee een randzee van de
Atlantische Oceaan is en maar liefst 650.000 vierkante 

kilometer groot is? Dit zijn bijna 93.000 voetbalvelden! Je 
kunt je voorstellen dat daar heel veel vis in te vinden is...

Onze Noordzee is in vergelijking met andere 
wereldzeeën ondiep: op sommige plekken is 
het water minder dan twintig meter diep. 
Dat lijkt veel, maar voor een zee is dat 
ondiep. Er kan daarom veel zonlicht in het 
water schijnen. Met behulp van zonlicht 
groeit het plankton. Dat zijn hele kleine 
beestjes/plantjes. Het plankton wordt door 
kleine vissen gegeten. 

Een ondiepe zee vol vis: een droom voor elke visser

De grotere roofvissen, eten op hun beurt weer 
deze kleine visjes. Omdat er hierdoor zoveel 
verschillende soorten vis voorkomen, is de 
Noordzee een heel belangrijke zee voor vissers. 
Zij vangen er o.a. schol, tong, schar, bot, 
garnalen, heek en griet.



Op en rondom de Noordzee gebeuren ook veel 
andere dingen: denk aan scheepvaart, het winnen 
van zand en grind voor het bouwen van huizen, 
boren naar gas (offshore) en het opwekken van 
(groene)energie via windmolenparken op zee. Door 
de windmolenparken wordt de ruimte voor vissers 
op de Noordzee wel steeds kleiner. 

Andere activiteiten op en 
rondom de Noordee 

Ook zijn er natuurlijk mensen langs en in de 
Noordzee te vinden voor hun plezier (recreatie). 
Waarschijnlijk lig je zelf ook wel eens op een van de 
stranden langs de kust. Gelijk heb je, want de 
Noordzee is ideaal om verkoeling in te zoeken tijdens 
een hete zomerdag.  

Ongeveer tweehonderd jaar geleden werden de eerste 
mensen uit de stad uitgenodigd om een frisse duik te 
nemen in zee. Daarna is het hard gegaan en hebben 
de Waddeneilanden en plaatsen als Egmond aan Zee, 
Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Scheveningen en 
Hoek van Holland zich ontwikkeld als badplaats. 
Daar kun je natuurlijk ook een heerlijk visje eten! 

Meer weten? 

Wil je meer weten hoe het vissen precies in z'n 
werk gaat en hoe we er samen voor zorgen dat 

de Noordzee vol vis blijft? 
Lees het in "(Duurzame) visserij" Op Viskids.nl. 

Het ontstaan van badplaatsen 

Recreatie 


