
Paaigrond voor kabeljauw,
haring en makreel.

Alk 

Zeekoet

Het gebied is steeds belangrijker 
voor de bruinvis.

DE BRUINE 
BANK

In 2017 zijn er zandkokerwormriffen 
ontdekt, waarvan werd gedacht dat ze 
niet meer voorkwamen in de 
Nederlandse Noordzee.

Een bijzonder natuurgebied in de Noordzee 
dat bescherming verdient

16 – 45 meter
Diepte

De riffen vormen een structuur die 
soorten zoals krabben, anemonen, 

haaien en andere vissen een 
vestigings- of schuilplek biedt.

Meer dan 80 vogelsoorten gebruiken 
het gebied om voedsel te zoeken en 
te rusten en ruien, waaronder grote 
aantallen alken en zeekoeten.

Het is een dynamisch zandig gebied 
met meerdere zandduinen van wel 
20 meter hoog onder water.
Uit het zand duiken soms oude 
veenlagen en fossielen op.



VOGELS
De Bruine Bank is een belangrijk voedsel- en rustgebied voor vogels. 
We vinden er meer dan tachtig soorten zee- en kustvogels. Het is 
in het bijzonder van belang voor de alk en de zeekoet die het gebied 
in de winter en het vroege voorjaar gebruiken om voedsel te vinden 
en aan te sterken voordat ze naar hun noordelijkere broedgebieden 
vliegen. Ook wisselen ze hier van hun winter- naar hun zomerkleed. 
De zeekoeten en alken komen in dusdanig grote aantallen voor dat 
de Bruine Bank voldoet aan de criteria voor aanwijzing als Natura 
2000-gebied en als zodanig moet worden aangewezen.

ONDERWATERLEVEN
De Bruine Bank is voor bepaalde vissoorten een belangrijke paai-
grond, bijvoorbeeld voor kabeljauw, haring en makreel. Ook vinden 
we er bodemdieren zoals zeesterren, krabben en wormen. Daar-
naast is het gebied steeds belangrijker voor de bruinvis, die zijn 
verspreidingsgebied de afgelopen jaren meer naar het zuiden heeft 
verplaatst. Tussen de zandkokerwormriffen werden onlangs ook 
veel hondshaaitjes gevonden, die we niet zo vaak in groten getale bij 
elkaar zien, en de riffen waarschijnlijk als schuilplaats gebruiken. 

ZANDKOKERWORMRIFFEN
Zoals de naam al zegt, bouwt een zandkokerworm een kokertje 
van zandkorrels. Onder specifieke omstandigheden ontstaat een 
levensvorm waarbij duizenden kokers aan elkaar kleven, zij vormen 
samen een rif. De soort werd als rif tot de ontdekking in 2017 decen-
nialang niet meer gevonden in Nederland. Zandkokerwormriffen 
zijn uniek omdat ze een structuur vormen die andere soorten een 
vestigings- of schuilplek biedt. Doordat de riffen harde ondergrond 
bieden in een anders zandige bodem, kunnen er andere dieren zoals 
krabben, anemonen, kreeftachtigen en vissen leven. Zij zijn ook 
weer voedsel voor soorten zoals haaien en andere grote vissen. Zo 
verrijken de riffen het zeeleven. Het is daarom van belang deze riffen 
zo snel mogelijk te beschermen tegen bodemverstorende activitei-
ten, zoals bodemvisserij en de bouw van windmolenparken. De riffen 
zijn hier gevoelig voor, maar op dit moment genieten ze nog geen 
enkele bescherming.

GEBRUIK
Op de Bruine Bank vinden veel activiteiten plaats, zoals visserij en 
scheepvaart. Daarnaast ligt er vlakbij een gebied waar in de toe-
komst windmolens worden gebouwd. De juiste maatregelen moeten 
genomen worden om te zorgen dat deze activiteiten geen risico’s 
vormen voor de natuur op de Bruine Bank.

De Bruine Bank is een bijzonder gebied ten westen 
van IJmuiden, op de grens met Engelse wateren. Dit 

gebied verdient bescherming zodat de natuur rust 
en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Het gebied 

is zeer belangrijk voor een groot aantal vogels, 
de bruinvis en andere zeezoogdieren. Daarnaast 

vinden we er veel leven onder water, zoals de unieke 
zandkokerwormriffen. We roepen de overheid daarom 

op dit gebied aan te wijzen als beschermd gebied, en 
direct maatregelen te treffen die nodig zijn om het 

leven boven en onder water te beschermen.
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Een gebied dat bescherming verdient,  
zodat de natuur rust en ruimte krijgt  
om zich te ontwikkelen. 
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