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WAT NOU
in het net?

Zeldzame haaien en roggen, nooit aanlanden!

Verwarring over een vleet

WAT MOET 
IK DOEN BIJ 
INCIDENTELE 
VANGST?
Bij een incidentele vangst moet 
de haai of rog onmiddellijk en 
zo mogelijk ongedeerd wor-
den teruggezet. Daarnaast is 
het voor onderzoek belangrijk 
om de vangsten van deze bij-
zondere soorten te rapporteren 
aan IMARES. Daarbij wordt ge-
vraagd om de coördinaten van 
de vangstlocatie, een foto, en 
de geschatte lengte te noteren 
en door te geven aan IMARES 
via het mailadres waarneming.
imares@wur.nl. Op die manier 
wordt informatie verzameld 
voor het Europese en het nati-
onale actieplan voor haaien & 
roggen, waarmee de visserij in 
de Noordzee en Het Engelse 
Kanaal en de bescherming 
van zeldzame soorten beter op 
elkaar kunnen worden afge-
stemd. 
Bij echt uitzonderlijke vangsten 
zorgt een afschrift naar ghak-
voort@visserijnieuws.nl (met 
foto) voor plaatsing in de ru-
briek ‘Wat nou in het net’.

TEXEL - De HD 70 voert afgelo-

pen najaar een vleet aan, een 

zeldzaam groot exemplaar van 

2,18 meter. De bemanning gaat 

met de spectaculaire vangst op 

de foto, de vleet wordt via de vis-

afslag als blonde rog verkocht, 

er worden foto’s gepubliceerd, 

Ecomare, SBS6 en Visserijnieuws 

besteden er aandacht aan. Maar 

dan komen kritische geluiden van 

maatschappelijke organisaties die 

zelfs leiden tot strafrechtelijke ver-

volging door de NVWA. Want, zo 

blijkt: als zwaar bedreigde soort is 

er voor de vleet een vangstverbod 

voor heel Europa en deze had dus 

nooit aangeland mogen worden. 

De conclusie is dat de communi-

catie over beschermde roggen- en 

haaiensoort onder de maat is. Een 

aantal experts neemt het initiatief 

om de visserijsector nader te infor-

meren. De focus ligt op de soorten 

die op de Noordzee en in Het Ka-

naal gevangen kunnen worden. 

Je vangt ze uiteraard bijna nooit, 

en daarom is het vaak lastig om 

te weten wat je hebt gevangen. 

Daarom geven we per soort een 

beschrijving en een aantal hand-

reikingen voor de herkenning en 

het vangstrisico voor verschillende 

visserijtypen- en gebieden. Voor 

alle genoemde soorten geldt: niet 

aanlanden!

Volwassen vleten zijn onmiskenbaar de grootste roggen die in de Noordzee leven. Ze kunnen 2,5 meter lang 
en ruim 100 kilogram zwaar worden. De vleet heeft een spitse snuit en dat is ook het gemakkelijkste kenmerk 
voor het onderscheid tussen jonge vleten en volwassen exemplaren van andere roggensoorten. Vroeger leefden 
er veel vleten in de Noordzee. Vleten worden echter pas geslachtsrijp vanaf het twaalfde levensjaar. De kans 
dat ze gevangen werden voor ze zich konden voortplanten was dus groot. Daarom zijn ze bijna verdwenen. 
Vleten zijn bodembewoners die dag en nacht actief kunnen zijn. Ze eten allerlei soorten bodemvis en kreeft-
achtigen. Het vangstrisico is in het midden en zuiden van de Noordzee klein, maar naar het noorden toe hoger 
bij bodemvisserij op grote diepte. Pas op voor de doorns op de rug en de staart.

De witte rog is verwant aan de vleet, en kan bijna net zo groot worden: tot 2 meter lengte. De snuit is echter 
veel minder langwerpig, na een klein spits deel verbreedt de snuit zich golfvormig. Volwassen witte roggen zijn 
vaalgrijs, jongen zijn vaak roodbruin. Ze leven van allerlei bodemdieren. Er geldt een aanlandverbod voor 
witte roggen uit Het Kanaal en de Zuidelijke Noordzee. Bijvangst komt echter sporadisch voor, en dan alleen 
in de bodemvisserij. Pas op voor de doorns op de rug en de staart.

De Noorse rog lijkt nog het meest op een donker gekleurde vleet. De snuit is zelfs iets puntiger dan die van de 
gewone vleet. Noorse roggen zijn vaak bedekt met een laag donker slijm. Het zijn roggen van diepere, koele 
wateren. Daar leven ze van bodemdieren. In de Noordzee is er praktisch alleen in het diepe noorden enig 
vangstrisico, alleen bij bodemvisserij.Voor zover bekend is er ook nog nooit een Noorse rog gevangen in Het 
Kanaal. Pas op voor de doorns op de rug, de buik en de staart.

STERROG 
(ook wel keelrog, doornrog, koeirog)

Sterroggen danken hun naam aan hun doorns. De doorns op de rug heb-
ben een stervormige basis. Dat is ook een van de best hanteerbare ken-
merken om deze soort te onderscheiden van bijvoorbeeld de stekelrog. Het 
zijn vrij kleine (tot 90 cm) roggen, die op wat dieper gelegen zandbodems 
jagen op bodemdieren. Sterroggen komen vooral voor ten noorden van 
de Doggersbank, en zijn daar ook vrij algemeen. Vangstrisico is dus aan-
zienlijk bij bodemvisserij in deze streken. Let op de vele rijen doorns op de 
rug en de drie rijen doorns op de staart.

GROOTOOGROG 
(ook wel koekoeksrog, wilde rog, gladde rog, homelijn)

De soort dankt zijn naam aan de grote oog-achtige vlekken op de vleu-
gels, die verder licht gekleurd zijn. Geen enkele roggensoort heeft zulke 
duidelijke oogvlekken op de vleugels. Alleen de gevlekte rog heeft in het 
stippelpatroon ook een oog-achtig patroon, maar dat is veel minder uitge-
sproken. De werkelijke ogen van de grootoogrog zijn niet speciaal groot. 
Ze worden tot 75 cm lang. Net als alle roggen is het een bodembewoner. 
Ze jagen op kreeftachtigen en kleine bodemvissen. De grootoogrog kan 
gevangen worden in de hele Noordzee, bij bodemvisserij. Let op de dub-
bele rij doorns op de rug en de vele rijen doorns op de staart.

GOLFROG
Golfroggen zijn vernoemd naar de golfvormige lijn tussen neuspunt en 
‘vleugeltip’. De golfrog heeft de ‘bolste kop’ van alle Noordzeeroggen, 
en is vaak donkerbruin getekend met sierlijke patronen. Het zijn bodem-
bewoners die leven van krabbetjes, kreeftjes en kleine bodemvissen. Ze 
worden tot 85 cm lang. Net als de andere roggensoorten worden ze pas 
laat geslachtsrijp. Een golfrog begint met de voortplanting als hij 8 jaar oud 
is, maar ouder dan 13 worden ze niet. Tot pakweg 2000 kregen de boom-
korvissers in Het Kanaal nog regelmatig een golfrog in de platvisnetten. 
Nu en dan gebeurde dat ook in de Zuidelijke Noordzee. Maar de laatste 
tijd gebeurt dat veel minder. In Het Kanaal is het aantal golfroggen met 
ongeveer 80 procent afgenomen, en voor zover bekend zwemt er vrijwel 
nooit meer een golfrog door het nauw van Calais. Vangst is zeldzaam in 
Zuidelijke Noordzee. Let op de doorns op de rug en de staart. Er bestaat 
een kans dat de terugzetplicht voor de golfrog wordt ingetrokken.

ZEE-ENGEL 

(ook wel 
paddehaai, 
schoorhaai, 
speelman)

De zee-engel hoort formeel bij de haaien, maar half-haai-half-rog is een betere aanduiding. De zijvinnen zijn 
sterk uitgegroeid zodat ze op de vleugels van een rog lijken. Een zee-engel wordt maximaal 1.85 meter lang en 
er is geen verwarring met andere Noordzeesoorten mogelijk. Het zijn nachtjagers van ondiepe (tot 150 meter) 
wateren. Ze eten vooral bodembewonende vis. De zee-engel is in Europa vrijwel uitgestorven. De soort komt al-
leen nog voor rond de Canarische Eilanden, maar ook hier lopen de aantallen terug. Het vangstrisico is minimaal 
in de Noordzee, maar dan vooral bij bodemvisserij. Pas op de sterke kaken, scherpe tanden en schurende huid.

VLEET  
(ook wel vloot, schate)

WITTE ROG

NOORSE ROG
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VLEET  
(ook wel vloot, schate)

RUWE HAAI  (ook wel steenhaai)

REGELS
De terugzetplicht van zeldzame haaien en roggen is niet in één wet geregeld. Het is een samenspel van inter-
nationale en nationale regels.
CITES is het wereldwijde verdrag dat zich richt op de handel in bedreigde wilde dieren. Doel is de bescherming 
van bedreigde diersoorten.
Het EU Haaienactieplan is gericht op de bescherming van bedreigde haaien- en roggensoorten in de Europese 
wateren. De maatregelen per soort en gebied worden geregeld via het TAC-systeem.
De Nederlandse Flora- en Faunawet richt zich op de bescherming van soorten op Nederlands grondgebied. 
Ook in deze wet is de terugzetplicht voor een aantal soorten geregeld. Dat geldt, voor weer andere soorten, 
ook voor de Nederlandse Visserijwet.
Hiernaast per soort een overzicht van de regelingen die de terugzetplicht regelen. Voor een aantal andere 
soorten geldt daarboven een meldplicht. Die soorten zijn hier niet opgenomen.
Op de site van Sportvisserij Nederland staat een dossier met een uitvoerige beschrijving van de Europese 
maatregelen. (zie: www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/onderzoeken_databases/haaien_en_rogge
n/?page=aanlandingsverbod).

SHARKATAG
Sportvisserij Nederland organiseert jaarlijks speciale haaienvisdagen 
voor sportvissers. Op deze dagen worden zoveel mogelijk haaien 
gevangen en voorzien van een label. Daarna worden de haaien te-
ruggezet in zee. Terugmeldingen van deze gelabelde haaien geven 
enorm veel inzicht in het leven van deze dieren. Waardevolle terug-
meldingen (via vangstenregistratie@sportvisserijnederland.nl) worden 
beloond.

Met bijdragen van:
Niels Brevé, Sportvisserij Ne-
derland; Gerbrand Gaaff, 
Ecomare; Irene Kingma, Ne-
derlandse Elasmobranchen Ver-
eniging; Harriet van Overzee, 
IMARES; Georgina Wiersma – 
Dutch Shark Society. 
Tekeningen: SharkTrust. 

regeling CITES EU-TAC FloraFauna Visserijwet
soort

reuzenhaai x Nz+Kan x
haringhaai x Nz+Kan x
doornhaai x
ruwe haai x
voshaaien Nz+Kan x
zee-engel Nz+Kan x
vleet Nz+Kan x
grootoogrog x
golfrog Kan x
sterrog x
Noorse rog Kan
witte rog Kan

Soorten haaien en roggen met terugzetplicht, Kanaal en Noordzee, 2015

REUZENHAAI  
(ook wel apikal, paardenhaai)

Reuzenhaaien zijn met 11 meter de op één na 
grootste vissen ter wereld. Alleen walvishaaien 
zijn groter. Ondanks hun formaat zijn ze voor 
mensen totaal ongevaarlijk want reuzenhaai-
en hebben geen tanden. Ze zeven het water 
met hun gespecialiseerde kieuwen en halen er 
allerlei kleine voedseldeeltjes uit. 
Rond de Britse eilanden is de soort weer wat 
algemener.  Nu en dan zwemt er een reuzen-
haai in de zuidelijke Noordzee of het Engelse 
Kanaal. Het gaat dan meestal om een halfwas 
dier van 4 tot 5 meter. Het vangstrisico is heel 
beperkt, maar het grootst bij pelagische vis-
serijen of bij het binnenhalen van bodemtuig. 
Vangst kan voorkomen worden als de rugvin 
van de haai zichtbaar is aan het zeeopper-
vlak. Pas op de krachtige klappen van staart 
en kop, en de schurende huid.

VOSHAAIEN  
(ook wel zeevossen)

Oorspronkelijk was alleen de grootoogvoshaai streng beschermd, maar omdat deze 
soort op zee nauwelijks kan worden onderscheiden van de gewone voshaai vallen beide 
soorten onder de terugzetplicht. Voshaaien zijn gemakkelijk te herkennen aan de extreem 
lange staart. Deze is net zo lang als het lichaam. Ze gebruiken die staart om vis bij elkaar 
te drijven. Voshaaien kunnen tot 5,5 meter lang worden. Ze jagen op pelagische vis, zo-
als haring, makreel en horsmakreel. Vangstrisico in de Zuidelijke Noordzee is gering (9 
meldingen sinds 1995), en dan vooral bij pelagische visserijen. Pas op de klappen van de 
zweep, sterke kaken, scherpe tanden en schurende huid.

De haringhaai is een zwaargebouwde haai met een kenmerkende spitse snuit. Ze worden daarom ook 
wel neushaai genoemd. De meest gevangen haringhaaien zijn 2 tot 3,5 meter lang, dit zijn nog jonge 
haringhaaien. Door de bek vol tanden zijn die eenvoudig te onderscheiden van een jonge reuzenhaai. 
Haringhaaien eten alle mogelijke soorten vis, van haring en makreel tot en met bodemvissen. In het 
voorjaar en de zomer jagen ze vooral op pelagische vis, in de herfst en winter schakelen ze over op 
bodemvis. Het vangstrisico loop je in de hele Noordzee, maar sporadisch. In 2014 werden vele jonge 
haringhaaien voor de kust van Cornwall bijgevangen in driftnetten. In het voorjaar en de zomer bij 
pelagische visserij, in de herfst en winter bij bodemvisserij. Pas op de sterke kaken, scherpe tanden en 
schurende huid.

DOORNHAAI  
(ook speerhaai, stekelhaai)

De doornhaai is een kleine, slanke haaiensoort, van ongeveer een meter lang. De doornhaai dankt zijn naam aan 
de stekels aan beide rugvinnen. De stekels onderscheiden hem van de ruwe en gladde haai. De licht gespikkelde en 
verder egale grijze kleur is duidelijk anders dan de huid van de veel sterker getekende hondshaai en kathaai. Die 
stekels maken het ook lastig voor vissers om de haaien uit hun netten te krijgen. Vrouwelijke doornhaaien verzame-
len zich in scholen. Dat maakt een incidentele vangst van meerdere dieren heel eenvoudig. De draagtijd is echter 
18 maanden, en het herstelvermogen is daardoor heel gering. Vangstrisico loop je in de hele Noordzee, vooral 
bij bodemvisserij. Doornhaaien houden niet van warm zeewater en trekken in het voorjaar naar het noorden. Dus 
in de warme helft van het jaar is het vangstrisico in ondiep water lager.

Ruwe haaien zien er uit als echte, 
typische haaien. Ze kunnen 2 meter 
lang worden. Ze zijn, als ‘sportieve’ 
prooi, populair onder sportvissers. 
Hij voedt zich met bodemdieren, en 
kan dus worden meegevangen bij 
de bodemvisserij. Dat kan vooral 
in Het Kanaal, maar ook in de hele 
Noordzee gebeuren. Ruwe haai-
en kunnen worden verward met 
doornhaaien en gladde haaien. 
Het onderscheid met de doornhaai 
is het ontbreken van de doorns 
voor de rugvinnen. Ruwe haaien 
hebben langwerpige borstvinnen 
(zeezwaarden), gladde haaien 
hebben kortere, brede borstvinnen 
(binnenwaterzwaarden). Verder is 
de tweede rugvin van de ruwe haai 
vrijwel even groot als de anale vin, 
terwijl die van de gladde haaien 
beduidend groter is. Pas op de 
sterke kaken, scherpe tanden en 
schurende huid.

HARINGHAAI  
(ook wel neushaai)

Foto: Sportvisserij N
ederland


