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ID-fiches ROGGEN 

 Stekelrog 

 Blonde Rog 

 Grootoogrog 

 Kleinoogrog 

 Gevlekte Rog 

 Golfrog 

 Sterrog 

 Zandrog 

 Kaardrog 

 Witte Rog 

 Vleet 

 Sidderrog  

 Gemarmerde Sidderrog 

 Pijlstaartrog 
ID fiches HAAIEN  

 Hondshaai 

 Kathaai 

 Spaanse hondshaai 

 Gevlekte gladde haai 

 Gladde haai 

 Ruwe haai 

 Doornhaai 

 Voshaai 

 Reuzenhaai 

 Haringhaai 

 Zee-engel 

 Braamhaai 

 Grote lantaarnhaai 

 Donkerbuiklantaarnhaai 

 Zwarte haai 
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Inleiding  

Op dit moment is er in de Vlaamse visserij geen soortspecifieke benadering voor haaien en roggen. 
Het Europees quotum voor ‘Roggen’ geldt voor alle soorten samen. Voor haaien is er enkel een 
Europese TAC voor Doornhaai, dat in 2015 op 0 staat, omwille van de precaire toestand van het 
bestand.  

Voor een duurzame visserij en correcte aanlandingsgegevens van haaien en roggen, is het essentieel 
dat deze soorten worden herkend onder de juiste naam, zowel aan boord als in de vismijn en in de 
ganse verdere visketen. Ook moet de regelgeving voor elke afzonderlijke soort duidelijk zijn. 
Bijvoorbeeld als een haai of rog die onder een vangstverbod valt toch wordt aangeland, kan de 
aanvoerder juridisch vervolgd worden. Dit was het geval bij de aanvoer van een bedreigde 
Haringhaai in 2011 (figuur 1).  

In de visgebieden waar Belgische 
vissers mogen vissen, nl. de Noordzee, 
het Engels kanaal en van de Ierse Zee 
tot de Golf van Biskaje (inclusief de 
Keltische Zee en het Bristol Kanaal), 
kunnen 70 verschillende soorten haaien 
en roggen aangetroffen worden. 
Hiervan worden ongeveer 30 soorten 
gevangen door Vlaamse vissers.  

Doordat sommige van deze soorten 
sterk op elkaar lijken, worden er vaak 
fouten gemaakt bij het onderscheiden 
ervan. Soms is het maar één kenmerk 
dat verschilt en dat is niet altijd 
duidelijk te zien, bijvoorbeeld door 
beschadiging opgelopen in de netten. 

Er bestaat ook veel verwarring over de naamgeving van haaien en roggen. Soms worden 
verscheidene soorten onder een verzamelnaam of met een dialectnaam benoemd. Dialectnamen 
verschillen van de officiële namen die gebruikt worden in de statistieken en de Europese 
wetgeving. Enkele dialectnamen verschillen dan ook nog onderling tussen de aanlandingshavens 
Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Eén dialectnaam omvat soms meerdere soorten, bv. de 
dialectbenaming “wilde rog” kan zowel slaan op Zandrog (Leucoraja circularis), Grootoogrog 
(Leucoraja naevus), Kleinoogrog (Raja microocellata) en Sterrog (Amblyraja radiata). 
 
Er is nood aan helder identificatiemateriaal voor de herkenning van haaien en roggen, specifiek 
ontworpen voor de vangstgebieden en omstandigheden van de Vlaamse vissers. Ook blijken 
aanwijzingen voor het juist hanteren van deze kraakbeenvissen nodig, zowel voor de veiligheid van 
de vissers als voor de overleving van de teruggooide haaien en roggen. Om aan deze nood te 
voldoen is de Haaien en Roggen Determinatie Kit (HAROkit) ontworpen, die nu voor u ligt. 
Hopelijk is die nuttig! 

 

 

 

Figuur 1: Een haringhaai werd niet herkend, aangeland ondanks het 

vangstverbod waardoor de aanvoerder strafbaar werd bevonden 

(Visserij Nieuws ‐ 15.10.2011). 



HAROkit-map 

Voor u ligt de verzamelmap van de Haaien en Roggen Determinatie Kit (HAROkit).  
HAROkit is een verzameling van materiaal, specifiek ontworpen voor beroepsvissers en vissers in 
opleiding, en is bedoeld als naslagwerk en educatief materiaal.  

Het wordt aangemoedigd om de HAROkit-map altijd binnen handbereik te hebben aan boord en in 
de vismijn.  

 De HAROkit-map bestaat uit:		

 

 Een zoekkaart:      om haaien en roggen snel en nauwkeurig op naam te 
     brengen en te achterhalen of deze mag worden 
     aangeland of niet.  
 

 Infofiches soorten:     met waardevolle informatie zoals extra kenmerken 
     om ze te herkennen en ze niet te verwarren met 
     gelijkaardige soorten, hun commercieel belang, 
     beschermingsstatus, informatie over hun biologie, 
     en of er een actief vangstverbod of-beperking geldt 
     voor de soort. 
 

 Infofiche hanteren:    met tips, illustraties en achtergrondinformatie over  
     hoe je veilig haaien en roggen hanteert met de 
     hoogste kans op overleven voor de vis. 

 

 HAROkit-video  

Naast het gedrukte materiaal in de HAROkit-map is er ook een educatieve video ontwikkeld.  
Deze video bespreekt veelvoorkomende en moeilijk te onderscheiden haaien en roggen en geeft 
tips voor snelle herkenning. 
     

   Links  

 
 Al het materiaal van HAROkit is online beschikbaar op:  

  www.vliz.be/nl/harokit 

   www.natuurpunt.be/haaien‐en‐roggen 

  www.ilvo.vlaanderen.be/harokit 

 
Meer lezen en informatiemateriaal: 

  www.dutchsharksociety.org 

   www.haairog.nl 

  www.SharkTrust.org (in het Engels) 
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Legende 

 

Commercieel belang 

Rode cirkels op schip  Gerichte visserij 

2 schepen   Belangrijke bijvangst 

1 schip    Bijvangst   

1 haak    Sportvisserij 

 

Verspreiding 

NO-ATL  Noordoost-Atlantische Oceaan 

MED   Middellandse Zee 

BLK  Zwarte Zee 
 

Status op de IUCN rode lijst 

LC   Momenteel niet in gevaar (least concern) 

NT   Bijna in gevaar (near threatened) 

EN   Bedreigd (endangered) 

CR   Ernstig bedreigd (critically endangered) 

 

FAO-classificatiecode (drielettercode), voorbeeld: 

SYC   Hondshaai, Scyliorhinus canicula 

RJC   Stekelrog, Raja clavata 

 

  



Woordenlijst 

 

De meest gebruikte termen voor de onderdelen van roggen en haaien worden op de soortenfiches, 
de zoekkaart en in de HAROkit-video uitgelegd. Maar toch zijn er nog enkele (moeilijke) begrippen 
die je op de soortenfiches kan aantreffen:  

Ademgat  Een opening bij roggen op de rugzijde waardoor water naar binnen wordt 
gehaald om over de kieuwen te circuleren en zo zuurstof op te nemen. 

Bijspits en spits Tanden van haaien en roggen hebben vaak een of meer spitse punten. Soms 
is één daarvan duidelijk groter en centraler gelegen dan de andere. Deze 
wordt ‘spits’ genoemd, de anderen worden ‘bijspitsen’ genoemd. 

Huidtanden Tandachtige schubben op de 
huid van haaien en roggen 
(figuur 2). De huid voelt 
hierdoor ruw. De 
huidtanden wijzen naar 
achteren en verminderen de 
weerstand met het water.  

 

Kieuwspleten Spleten achter de mond waardoor water via de keel naar buiten wordt 
gevoerd langs de kieuwen. Bij de kieuwen wordt zuurstof opgenomen. 

Kieuwzeven  Aan de binnenzijde van de kieuwen gelegen, beschermt de kieuwen tegen 
vuil en voedseldeeltjes. Bij sommige vissen is dit zeer fijn gebouwd om 
voedsel te zeven, zoals de Reuzenhaai (Cetorhinus maximus). 

Neusflap  Aanhangsel tussen het neusgat en de mond. Vormt een kanaal dat water 
naar het neusgat leidt.  
Meer ontwikkeld met zintuig-uitgeruste aanhangsels bij haaien die jagen op 
bodemlevende dieren. 

Oogvlekken  Vlekken op een vaste plek op de borstvinnen die ogen imiteren en daardoor 
roofdieren afschrikken. 

Staartkiel Een verhoging op de zijkant van de staart. Gewoonlijk gevonden bij snel-
zwemmende haaien (bv. Haringhaai, Blauwe haai en de Witte haai). Zorgen 
voor stabiliteit tijdens het zwemmen. 

Symphysetanden  De tanden in de zone op het midden van de kaak, waar de linker -  
   en rechterkaak  samenkomen. Zijn vaak anders gevormd dan de anderen 
   tanden. 

TL Totaallengte, de lengte gemeten van de uiterste punt van de snuit tot de 
uiterste punt van de staart. 

Vinnen Voor positie van de vinnen, zie de educatieve video. 

Vrije punt van rugvin Punt van een losse flap aan de achterzijde van de rugvin. 

Figuur 2; Huidtanden, geïllustreerd. 


