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Juli 2007 – De Britse liefdadigheidsorganisatie 
Organisation Cetacea (ORCA) voor het behoud 
van mariene fauna en de grote 
veerdienstmaatschappij DFDS kondigen een 
nieuw partnerschap aan om de mariene fauna 
van de Noordzee in kaart te brengen.      

Juli 2009 - Eerste waarneming van een kleine 
school witsnuitdolfijnen vanaf het dek van 
King Seaways. Deze soort werd daar voor de 
Britse kust waargenomen en wordt bedreigd 
door de opwarming van de zee.   

Juli 2013 - De enige geregistreerde 
waarneming van een Grijze dolfijn is 
afkomstig van King Seaways. Deze soort 
komt voornamelijk voor in diepere wateren 
en er is relatief weinig over bekend.     

Juli 2014 - Eerste waarneming van een 
Atlantische witflankdolfijn vanaf King 
Seaways in de Noordzee. Deze soort wordt 
meestal aangetroffen in diepere wateren in 
de Noord-Atlantische Oceaan en wordt 
zelden dicht bij de kust gezien.    

Maart 2015 – Het nieuwe ORCA Wildlife 
Centrum wordt geopend op King Seaways, 
de veerboot Newcastle-Amsterdam.

Juli 2015 - ORCA OceanWatch gaat van start met 
veerbootbemanning van DFDS die zijn opgeleid om 
waarnemingen van walvisachtigen vanaf de brug van 
de schepen te melden om zo een uitgebreid beeld te 
krijgen van waar walvissen, dolfijnen en bruinvissen 
zich in Britse en Europese wateren bevinden.  

Juli 2015 - Een gewone vinvis, het op één na 
grootste zeezoogdier ter wereld, wordt gespot 
vanaf DFDS-veerboot Princess Seaways en is 
één van de meest spectaculaire waarnemingen 
die ooit vanaf een schip van de maatschappij 
zijn geregistreerd.  

April 2016 - 'Porpoise with a purpose’ wordt 
onthuld in het ORCA Wildlife Centre aan boord. 
De bruinvis is gebeeldhouwd van zwerfvuil op 
zee door de lokale kunstenaar Izzy Morau, met 
de hulp van schoolkinderen die zwerfvuil op het 
strand verzamelen.  

Aankondiging partnerschap  

Waarnemingen!   

15 MIJLPALEN IN
15 JAAR

 Hoogtepunten van 
15 JAAR ORCA-PARTNERSCHAP 

Grijze dolfijn 

Witflankdolfijn 

ORCA Wildlife Centrum  

Lancering OceanWatch   

Vinvis Ahoy!    

Bruinvis met een doel    

Walvis educatie maand  
Oktober 2016 - ORCA houdt haar eerste Whale 
Education Month, waarbij schoolkinderen uit het 
hele Verenigd Koninkrijk de kans krijgen om meer te 
leren over walvissen, dolfijnen en bruinvissen, en de 
bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd.  

Januari 2017 - Een bultrug wordt gespot door 
lokale vissers voor de monding van de Tyne, en 
ORCA-onderzoekers van de Noordzeeschepen 
van DFDS bevestigen de identiteit.   

Bultrug gespot 

Michaela's verhalen  
Maart 2017 – ‘Whale Tales of the North Sea’ 
evenement met Michaela Strachan ter gelegenheid 
van tien jaar partnerschap van DFDS met ORCA. 
Als onderdeel van de festiviteiten en als 1 april 
grap, meldden ORCA en DFDS de waarneming van 
een roze bruinvis vanaf het schip.   

Kanaal lancering!    
Maart 2018 - DFDS breidt haar partnerschap 
met ORCA uit en lanceert een nieuw English 
Channel Ocean Conservation-programma op 
haar route van Newhaven naar Dieppe.   

ORCA ontmoet orka    
April 2018 - Allereerste waarneming van 
een Orka (Zwaardwalvis) vanaf King 
Seaways in de Noordzee.   

Cetacea waarnemingen   
Oktober 2018 - Recordaantal waarnemingen van 
walvisachtigen gemeld door ORCA-onderzoekers op 
de routes van DFDS, met 2.000 waarnemingen van 
mariene fauna tijdens het waarnemingsseizoen van 
maart - september.  

Post-pandemie herstart   
Maart 2022 - ORCA Marine Conservation 
programma met DFDS wordt hervat na een 
onderbreking als gevolg van de Corona pandemie. 
Op 20 maart gaat Ocean Conservationist 
Mathilde in IJmuiden (Nederland) aan boord van 
King Seaways om het ORCA seizoen te beginnen 
na een wachttijd van twee jaar.

DFDS EN ORCA: 15 JAAR 
SAMENWERKING VOOR HET BEHOUD 

VAN MARIENE SOORTEN  


