
De gevlekte gladde haai, de ruwe haai en enkele andere haaiensoorten die (sport)vissers regelmatig vangen langs de 
Nederlandse kust, worden nog steeds te vaak aangeland in vissershavens. Haaien zijn belangrijk voor het ecosysteem

van de Noordzee. Sportvisserij Nederland startte in 2011 onderzoek voor het Europese en Nederlandse 
'Haaienactieplan'. Sportvissers willen een terugzetverplichting voor alle haaien in de Noordzee.

Samen zuinig op de haaien van de Noordzee!
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De gevlekte gladde haai is een prachtig dier met diverse unieke eigenschappen:

Sinds 2011 doet Sportvisserij Nederland onderzoek
naar de haaienpopulaties in de Noordzee. Hierbij wordt gekeken naar:

Een mooie samenwerking met belangrijke natuurpartners:

Meld jouw haai- of roggenvangst op haairog.nl en draag bij aan bescherming van de haaien en roggen.

Zo doen we ons onderzoek:

Ook beroepsvissers werken mee aan het onderzoek. Zij zijn van cruciaal belang voor het behoud van onze haaienpopulaties.
Haaien zijn commercieel niet interessant en veel beroepsvissers zien de haaien liever zwemmen dan aangeland.

Het is aan de overheid om een eenduidige regel in het leven te roepen:
een algehele terugzetverplichting voor haaien in de Noordzee.

Samen voor een gezonde Noordzee
met haaien en roggen!

1 Vangen 2 Merken 3 Terugzetten

4.258 haaien en roggen gemerkt, waarvan 3.778 gladde haaien.
239 gemerkte vissen teruggemeld, waarvan 221 gladde haaien.
Evenement Sharkatag: 10 hengelcharters, 300 sportvissers.
Terugvangsten van haaien worden beloond met 25 euro
of T-shirts voor de bemanning.
De eerste resultaten zijn te vinden op www.haairog.nl
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Herkenning

Kraamkamer
Oosterschelde

Gedrag Bestandsgrootte Seizoensmigratie

Voortplanting

Langste 
zwemafstand

1.424 km Langste tijd
melding na 

taggen
2.476 
dagen

100%aaibaar

Eetgedrag
• Tanden stomp en plat
• Eet krabben, garnalen,

• Grijze rug
• Flanken lichter
• Vaak witte vlekken 
• Buik geelwit
• Max. 14 jaar oud
• Max. 130 cm
• ±10 kilo

• Levendbarend
• Oosterschelde is 
                             kraamkamer
• Babyhaaien zijn
  19-26 cm

Leefwijze
• Bodemhaai

Zuid-Frankrijk

Nederland

Schotland

zeewormen
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https://www.haairog.nl/

