
De oceaan bedekt 71% van het oppervlak van 
onze planeet en bevat zo’n 97% van al het 
water op de aarde! Hoewel de planeet technisch 
gezien slechts één wereldwijde oceaan heeft, is 
hij van oudsher onderverdeeld in verschillende 
regio’s op basis van waar in de wereld de 
oceaan ligt. Dat zijn de Stille(of Grote) Oceaan, 
de Atlantische Oceaan, de IndischeOceaan, 
deArctische Oceaan ( ook wel Noordelijke 
IJszee genoemd) en de Zuidelijke
(of Antarctische) Oceaan.

In deze gigantische massa 
zoutwaterecosystemen wemelt het van de 
zeedieren die perfect zijn aangepast aan 
leven onder water, van verbazingwekkende 
anemonen en fenomenale haaien tot 
gave octopussen en prachtige walvissen! 
Wetenschappers schatten dat we nog maar 
minder dan 20% van de wereldoceaan hebben 
verkend, dus we hebben nog zoveel meer 
te ontdekken!

Helaas wordt onze oceaan bedreigd door de 
klimaatverandering en vervuiling, vooral 
plastic afval, wat erg gevaarlijk kan zijn voor 
zeedieren omdat ze erin verstrikt raken of 
het verwarren met voedsel. Gelukkig zijn er 
verenigingen, natuurbeschermingsorganisaties 
en mensen overal ter wereld die samenwerken 
om minder plastic te gebruiken, het op 
de juiste manier weg te gooien en die 
oceaanopruimacties organiseren. En ook jij kan 
een handje helpen!

Interessante weetjes 
over oceanen!

Zeg het voort! 
Vertel je vrienden, familie en school waarom 
we de oceaan moeten beschermen.

Hergebruik en recycle!
Verminder het gebruik van wegwerpplastic en 
kies in plaats daarvan voor herbruikbare of 
recyclebare producten. 

Snel en makkelijk!
Zoek nieuwe toepassingen voor je afval - 
probeer plastic containers om te toveren in 
gerecyclede plantenpotten! 

LEUK FEITJE!
Het diepste punt in de 

oceaan, de Marianentrog, 
is zo diep dat je de Mount 
Everest erin zou kunnen 

laten vallen en de top van 
de berg het wateroppervlak 

niet eens zou breken.

Octopussen hebben
drie harten.

De oudste bekende 
blauwe vinvis was 

ongeveer 110
jaar oud.
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Er zijn meer dan 1.000 
soorten

zeeanemonen.

Wetenschappers geloven dat 
haaien zo’n 455 miljoen jaar 
geleden voor het eerst in de 

oceanen voorkwamen!

LEUK FEITJE!
Geloof het of niet, 
maar de oceaan 

heeft ook gebergten, 
rivieren en meren 

onderwater!

Wist je dit?
• De Stille Oceaan is de grootste oceaan ter 

wereld en bevat ongeveer 25.000 eilanden!
• Zo’n 50% van de Verenigde Staten ligt 

onder de oceaan!
• Terwijl de oppervlakte van de aarde 

minstens 1.500 vulkanen telt, denken 
wetenschappers dat er wel eens meer dan 
10.000 vulkanen onder water kunnen liggen!


