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Van de redactie

‘Het is de eerste keer dat een Franse producentenorganisatie een IN-
TERREG 2 Seas-project leidt. Leden van onze visserijorganisatie vroegen 
ons waarom de Europese TAC (totaal toegestane vangst) zo beperkend 
is. Het project zal anticiperen op de aanlandingsverplichting (Landing 
Obligation, LO) voor roggen vanaf 2019 door de vissers te stimuleren om 
hun visstrategieën aan te passen en zo dus teruggooi te vermijden en/
of roggen levend vrij te laten in de zee. De bedoeling van het project is 
om de wetenschappelijke kennis van verschillende roggensoorten on-
der de loep te nemen, om de soorten te onderscheiden en om een idee 
te krijgen van de huidige situatie van de diverse populaties die aanwezig
zijn in het Kanaal en de Noordzee. Door de Europese dimensie van het project moet het mo-
gelijk worden om een gemeenschappelijke gedragscode uit te werken en een grensoverschri-
jdende beleidsstrategie te ontwikkelen voor het duurzaam vissen op deze soorten.’   
  
Thierry Missonnier, Directeur, FROM Nord, Boulogne-sur-Mer, Frankrijk.

In 2013 bekrachtigde de Europese Unie het gemeenschappelijke visserijbeleid waardoor de 
professionele vissers in het Kanaal en de Noordzee vanaf 2019 verplicht worden om jonge rog-
gen en vleten met afmetingen die niet voldoen aan de voorwaarden voor verkoop aan land te 
brengen. 
 
Dit nieuwe beleid geldt voor alle roggen en vleten, zonder dat daarbij een onderscheid wordt 
gemaakt naar de bestanden van de verschillende soorten. Bovendien zijn er geen historische 
gegevens over de huidige toestand van de populaties van die verschillende soorten, noch over 
hun voortplanting of hun overlevingskansen, en weten de beroepsvissers ook niet altijd hoe ze de 
ene soort van de andere kunnen onderscheiden. Om deze kennishiaat op te vullen heeft FROM 
Nord het Europese project SUMARiS – Sustainable Management of Rays and Skates in juli 
2017 gelanceerd. 



De partners van dit project hopen de biologische en geo-
grafische kennis van de verschillende soorten te vergroten 
en daarbij een duurzaam beheer van de roggen en vleten 
mogelijk te maken dat dan de huidige situatie zal weerge-
ven van de verschillende populaties die in de regio aanwe-
zig zijn. Het project wordt gefinancierd door het INTERREG 
2 Seas-programma. 

 
Het uiteindelijke doel is het opzetten van een duurzame 
en grensoverschrijdende beleidsstrategie voor de rog- en 
vleetbestande.

Wat speelt er binnen het SUMARiS-project?

Zes partnerorganisaties – FROM Nord, Rederscentrale, KEIFCA (Kent and Essex Inshore fishe-
ries and Conservation Authority), IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation 
de la Mer), ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), Nausicaa – en drie waarne-
mende partnerorganisaties – AQUIMER, CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aqua-
culture Science) en VisNed – zijn gaan samenwerken om de voortplanting en de overleving 
van roggen en vleten te bestuderen en nieuwe methodes voor vrijlating te testen om zo 
hun overlevingskansen in het Kanaal en de Noordzee te vergroten. 
 
Het betreft een project van drie jaar dat in België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Ko-
ninkrijk zal lopen en waaraan producentenorganisaties, organisaties van vissers, wetenschap-
pelijke instituten en een aquarium gaan deelnemen.   

Meest recente evenementen

Op 17 oktober 2017 werd het SUMARiS-project officieel gelanceerd tijdens de kickoff mee-
ting bij Nausicaa, het Nationaal Zeecentrum van Frankrijk in Boulogne-sur-Mer.



Wist je dit? De 9 partners van het SUMARiS-project 

FROM Nord is de professionele organisatie van visserijproducenten van 
Boulogne-sur-Mer, Frankrijk. Hoofddoel van deze organisatie is het cor-
rect beheren van de quota’s, het valoriseren van de visserijproducten en 
het vertegenwoordigen van haar 190 leden in de nationale en EU-ins-
tellingen. FROM Nord is de coördinator van het SUMARiS-project.

Rederscentrale is een producentenorganisatie van Belgische vis-
serijen en een professionele vereniging die de belangen van de 
Belgische reders vertegenwoordigt. Ze geeft de Vlaamse rege-
ring advies over maatregelen voor een zo optimaal mogelijke 
toewijzing van de beschikbare quota’s en de visserijinspanning.

In het Verenigd Koninkrijk werd KEIFCA - Kent and Essex Inshore 
fisheries and Conservation Authority - in het leven geroepen als 
onderdeel van de ‘UK 2009 Marine and Coastal Access Act’ voor 
het beheer van de exploitatie van zeevisbestanden in het district.

Sinds 1984 draagt IFREMER - Institut français de Recherche 
pour l’Exploitation de la mer - in Frankrijk bij tot de duur-
zaamheid van maritieme activiteiten via studies en evalua-
ties van deskundigen over de biologische hulpbronnen en 
ook door het bewaken van mariene gebieden en kustregio’s.

In België is het ILVO - Instituut voor Landbouw- en Visseri-
jonderzoek - een intern onafhankelijk agentschap dat in 2005 
door de Vlaamse regering werd opgericht. De visserijmissie van 
ILVO bestaat in het leveren van onderzoek ter ondersteuning 
van het beleid en in het aanbieden van overheidsdiensten voor 
duurzame visserij op economisch, ecologisch en sociaal vlak. 

In Frankrijk is er Nausicaa dat in 1991 zijn deuren voor het pu-
bliek opende en dat een van de grootste zeecentra van Europa 
is. Als lid van de EUAC en de EAZA neemt Nausicaa deel aan meer 
dan 15 Europese programma’s voor voortplanting en controle van 
kraakbeenvissen, inclusief de soorten waarop SUMARiS zich toespitst.

VisNed vertegenwoordigt de producentenorganisaties uit Urk, 
Zuidwest- en Noord-Nederland met 80% van de visserijen voor 
platvis en 40% van deze voor noordzeegarnalen. In het kader van 
het EMFF heeft VisNed verschillende projecten opgezet over se-
lectiviteit, het overleven van teruggegooide dieren, waaronder ste-
kelroggen, door middel van proeftrips met commerciële boten.

In het Verenigd Koninkrijk vervult CEFAS – Centre for Environ-
ment, Fisheries and Aquaculture Science de rol van onderzoeks- 
en adviescentrum voor visserijbeheer, milieuzorg en hydrocultuur. 

Het Franse AQUIMER is een zeeproductencluster die actief is in de 
hele waardeketen, van bij de bron, over de verwerking van de pro-
ducten, tot de uiteindelijke producenten- en consumentenacceptatie. 



Wat gaat er gebeuren in 2018?

BEVORDEREN VAN DE VISSERIJKENNIS  

 • IFREMER gaat essentiële biologische kenmerken (groei, 
volgroeidheid) van stekelroggen (Raja Clavata) bestude-
ren – van januari 2018 tot juni 2020. 

 • IFREMER, ILVO en CEFAS gaan een gezamenlijk proto-
col opzetten voor het onderzoeken van de veroudering 
van roggen, dat dan wordt voorgelegd aan werkgroepen 
van de ICES (International Council for the Exploration of 
the Sea) – van januari 2018 tot december 2018.

 •  Nausicaa verwelkomt jonge stekelroggen om hun 
vruchtbaarheid en de overlevingskans van hun eieren te 
bestuderen – zomer 2018. 

AANLEGGEN VAN EEN DATABASE
 
 • FROM Nord gaat een database aanleggen over het 

vissen op roggen en vleten (statistieken inzake aanlan-
ding/vangst/inspanning, ruimtelijke verspreiding, histo-
riek van de biologische kenmerken) – van januari 2018 
tot september 2018. 

 
 • FREMER gaat een atlas maken over de verspreiding van 

de roggen in het Kanaal en het zuiden van de Noordzee 
- december 2018.  

INSCHATTEN VAN DE OVERLEVINGSKANSEN
– TRIPS OP ZEE

 • Rederscentrale, KEIFCA, FROM Nord en ILVO zullen aan 
boord van Belgische, Engelse en Franse commerciële 
vissersboten studies uitvoeren om gegevens te verzame-
len - van mei 2018 tot september 2019  

OPLEIDING ROND HET BEHANDELEN en het herkennen 
van ROGGEN EN VLETEN 
 
 • Rederscentrale en ILVO gaan een gezamenlijke ge-

dragscode uitwerken voor het optimaal verwerken en 
behandelen van roggen en vleten aan boord en in vi-
safslagen - van januari 2018 tot juli 2019. 

 • Rederscentrale en ILVO organiseren in de Vlaamse 
visafslag een opleidingssessie (‘Teach the Tea-
cher’) voor de SUMARiS-partners - maart 2018.  

 • De SUMARiS-partners gaan in hun landen de eerste 
trainingsessies voor vissers en werknemers van visafs-
lagen geven - van januari 2018 tot juni 2020. 



SAMEN DE VISBESTANDEN OP EEN DUURZAME MANIER 
BEHEREN 
 
 • FROM Nord, Rederscentrale en KEIFCA gaan lokaal 

overlegbijeenkomsten organiseren voor vissers en werk-
nemers van visafslagen om de op wetenschappelijk 
onderzoek gebaseerde strategie voor te stellen en fee-
dback te krijgen uit de praktijk om op deze manier een 
nauwkeurig beeld te bekomen van de toestand van de 
verschillende visbestanden en om de duurzaamheid 
van de SUMARiS-aanpak veilig te stellen - van januari 
2018 tot maart 2020. 

VARIA:  
 
 • IFREMER zoekt 1 postdoc (18 maanden) en 1 technicus (12 maanden). 
 • Nausicaa zoekt 1 specialist aquarioloog (12 maanden). 
 • FROM Nord heeft 1 projectcoördinator aangenomen. 
 • ILVO heeft 1 postdoc in dienst genomen voor analyse van de RAMP-methode. 

Volg ons  

Het SUMARiS-project staat online! 
 

http://www.nausicaa.fr/projet-europeen-sumaris.html

@SUMARiSInterreg

sumaris-interreg2seas
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