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Lepelaar (Platalea leucorodia) (A034) 
 
 
1. Status:  
 
Vogelrichtlijn Bijlage I (inwerkingtreding 1981). Voor Natura 2000 relevant als broedvogel én als 
niet-broedvogel. 
 
 
2. Kenschets 
 
Beschrijving: De lepelaar is een forse, overwegend witte, waadvogel, die zijn naam dankt aan de 
kenmerkende afgeplatte snavel. Het is een vogel van ondiepe wateren, zowel zoute als zoete en 
hij leeft van kleine vissen en garnalen. De broedkolonies liggen in moerassen en op eilanden. De 
lepelaar heeft een versnipperd broedgebied dat zich uitstrekt over Centraal- en Zuidoost-Europa, 
Centraal- en Zuidwest-Azië, Mauretanië en Noordoost-Afrika. De ondersoort (‘nominate’ 
ondersoort leucorodia) die in Europa voorkomt overwintert rond de Middellandse Zee en langs de 
West-Afrikaanse kust tot in het noorden van tropisch Afrika. Onze Nederlandse broedvogels horen 
bij deze ondersoort en overwinteren in West-Afrika. 
 
Relatief belang binnen Europa:  De staat van instandhouding van de lepelaar in de Europese Unie 
is volgens ‘BirdLife’ ongunstig. Bij de ondersoort P. l. leucorodia worden twee populaties 
onderscheiden. De voor Nederland relevante populatie (van de kustgebieden van West-Europa) 
wordt geschat op bijna 10.000 vogels. De aantallen nemen toe. Lange tijd was het voorkomen van 
deze populatie in Noordwest-Europa beperkt tot Nederland, maar recent zijn ook kolonies 
ontstaan in het Duitse Waddengebied, in Denemarken en in Frankrijk.  
1. Broedvogels: Het Nederlandse broedvogelvoorkomen maakt deel uit van een geïsoleerde 
populatie. De dichtstbijzijnde kolonies van enige omvang bevinden zich in Spanje en 
Oostenrijk/Hongarije. 
Ongeveer een kwart van de populatie in de  EU-landen (27%) broedt in Nederland. De populatie 
binnen de EU groeit vanaf 1970, met een matige toename gedurende de periode 1970-1990 en een 
sterke toename over 1990-2000. De lepelaar wordt in de EU echter nog steeds beschouwd als 
schaars vanwege de betrekkelijk kleine omvang van de broedpopulatie (3.400-5.700 paren in 
landen van de Europese Unie), de schaarste aan broedplaatsen en de kwetsbaarheid van de soort 
tijdens de trek en overwintering.  
2. Niet-broedvogels: Het merendeel van de lepelaars die buiten de broedtijd in Nederland worden 
waargenomen zijn vogels die horen bij onze eigen broedpopulatie. Naar schatting verblijft 98% in 
de gebieden waar de watervogelstand wordt gevolgd (‘monitoringsgebieden’). Het 
seizoensmaximum van de in de Nederlandse aanwezige vogels (augustus) bedroeg in 1999/00 t/m 
2003/04 gemiddeld ongeveer 5.100 vogels, waarmee Nederland totaal naar schatting 51% van de 
internationale populatie herbergt. 
 
 
3. Bijdrage van gebieden 
 
3.1 Broedvogels  
 
Huidige verspreiding en voorkomen binnen Nederland: Het huidige zwaartepunt van de 
broedverspreiding van de lepelaar ligt op de Waddeneilanden, gevolgd door het Zwanenwater, het 
IJsselmeergebied (vooral Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen) en het Deltagebied (vooral 
Quackjeswater in Voornes Duin).  
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Verspreidingskaart lepelaar (broedvogel) 

 
Huidig voorkomen en Natura 2000: In de periode 1999-2003 werden gemiddeld 1.200 broedparen 
van de lepelaar geteld. Vrijwel alle broedkolonies bevinden zich in onder de Vogelrichtlijn 
aangemelde gebieden; 94% van de paren. Slechts een klein deel van de populatie broedt in Natura 
2000 gebieden waar instandhouding van deze soort geen deel uitmaakt van de doelstellingen. 
 

Gebied Gemiddelde  
99-03 

(001) Waddenzee 430 
(003) Duinen Vlieland 170 
(078) Oostvaardersplassen 160 
(002) Duinen en Lage Land Texel 120 
(100) Voornes Duin 110 
(085) Zwanenwater & Pettemerduinen 56 
(079) Lepelaarplassen 22 
(127) Markiezaat 13 
(119) Veerse Meer 12 
(114) Krammer-Volkerak 8 
Aantallen broedparen lepelaar in Natura 2000 gebieden 

 
3.2 Niet-broedvogels 
 
Huidige verspreiding en voorkomen binnen Nederland: Na het broedseizoen blijven lepelaars 
nog enige tijd op de nazomerpleisterplaatsen voordat ze gaan wegtrekken naar hun 
overwinteringsgebieden in Afrika. Meer dan de helft van deze pleisteraars verblijft in het 
Waddengebied (Balgzand, Lauwersmeer); ook het Deltagebied (Haringvliet) en de 
Oostvaardersplassen zijn belangrijke pleisterplaatsen.  
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Verspreidingskaart lepelaar (niet broedvogel) 

 
Huidig voorkomen en Natura 2000: In 1993-1997 overschreden de aantallen lepelaars in 22 
gebieden de 1%-norm, toen geschat op 30 vogels. Twintig van deze gebieden zijn aangewezen als 
(deel van een) Speciale Beschermingszone. Naar schatting bevindt zich gemiddeld 97% van de 
lepelaars binnen het Natura 2000 netwerk. 

 
Gebied Functie: 

foerage 
en/of 
slapen 

Gemiddeld 
seizoens-  

gemiddelde 
99/00-03/04 

Gemiddeld  
seizoens-  
maximum  

99/00-03/04 

(001) Waddenzee fs 520  
(109) Haringvliet f 160  
(078) Oostvaardersplassen f 110  
(008) Lauwersmeer f 80  
(115) Grevelingen f 70  
(127) Markiezaat f 50  
(114) Krammer-Volkerak f 40  
(072) IJsselmeer f 30  
(118) Oosterschelde fs 30  
(122) Westerschelde & Saeftinghe fs 30  
(101) Duinen Goeree & Kwade Hoek fs 20  
(079) Lepelaarplassen f 10  
(112) Biesbosch f 10  
(113) Voordelta fs 10  
(075) Ketelmeer & Vossemeer f 8  
(111) Hollands Diep f 4  
(119) Veerse Meer f 4  
(074) Zwarte Meer f 3  
(076) Veluwerandmeren f 3  
(073) Markermeer & IJmeer f 2  
(089) Eilandspolder f 2  
(003) Duinen Vlieland s  90 
Voornaamste functies en gemiddelde aantallen lepelaar in Natura 2000 gebieden 
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4. Beoordeling landelijke staat van instandhouding 
 
4.1 Broedvogels 
 
Trends in Nederland: De populatie-ontwikkeling van de lepelaar is sinds begin jaren positief. De 
populatie omvatte 230-390 paren in 5-6 kolonies in 1961-1965 en 1.000-1.270 paren in 14 grotere 
en 13 kleinere of onregelmatige vestigingen in 1998-2000. In de periode 1999-2003 bedroeg de 
Nederlandse broedpopulatie resp. 1.026, 1.024, 1.144, 1.500 en 1.300 paren.  
 

 
Aantalsontwikkeling broedparen lepelaar 

 
Recente ontwikkelingen: De Nederlandse broedpopulatie van de lepelaar laat sinds 1981 (1981-
2003) een matige toename zien. Ook over de periode 1994-2003 vertoont de landelijke trend een 
matige toename. De toename geldt het sterkst voor de Waddeneilanden; de populatie is daar in 
een kwart eeuw vertienvoudigd. Er ontstonden enkele nieuwe kolonies (waarvan de belangrijkste 
in het Deltagebied). Daartegenover staat het verdwijnen van de lange tijd bezette kolonie in het 
Naardermeer in 1988.  
 
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig. 
De verspreiding van de lepelaar is op atlasblok-niveau met 145% toegenomen sinds midden jaren 
zeventig. In totaal is de soort in 34 atlasblokken aanwezig uit 4 verdwenen en in 20 atlasblokken 
verschenen. De toename geldt het sterkst voor de Waddeneilanden. Met uitzondering van Griend 
en enkele zandplaten zijn er alle eilanden gekoloniseerd zijn. 
 
Beoordelingsaspect populatie: gunstig. 
Vanaf 1981 is de landelijke broedpopulatie van de lepelaar sterk toegenomen.  
 
Beoordelingsaspect leefgebied: gunstig. 
De verbeterende waterkwaliteit en de goede soortbescherming hebben een positieve uitwerking 
gehad op deze soort. Lokale predatie door vossen heeft het ontstaan van nieuwe kolonies van de 
lepelaar bevorderd en daardoor is de populatie als geheel minder kwetsbaar geworden. 
 
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: gunstig. 
In het Waddengebied en de Delta lijken de perspectieven voor de lepelaar het gunstigst. Daar kan 
een lichte verdere populatietoename in het verschiet liggen, al lijkt de periode van grootste groei 
voorbij. In het IJsselmeergebied bieden nieuwe natuurontwikkelingsprojecten de lepelaar mogelijk 
nieuwe kansen. Het voortbestaan van de kolonie in de Oostvaardersplassen is echter afhankelijk 
van het gevoerde waterpeilbeheer (dat bleek uit zijn afwezigheid in voorjaar 1996). Het lijkt 
vooralsnog niet aannemelijk dat zich elders in het binnenland omvangrijke kolonies zullen 
vormen. Al met al, mede met het oog op de verbeterde bescherming van lepelaars en hun habitat 
langs de trekweg, is een lichte verdere groei te verwachten van de Nederlandse populatie. 
 
Definitie gunstige staat van instandhouding: Vanuit populatie-ecologisch oogpunt is herstel van 
de broedvogelpopulatie van de lepelaar nodig naar een niveau van ten minste 20 
sleutelpopulaties, die ieder tenminste uit 20 paren bestaan (> 400 paren). Het beschermingsplan 
moerasvogels stelt daarentegen als doel tenminste 20 sleutelpopulaties van 40 paren met een 
nationaal populatieniveau van > 800 paren. Voldoende geschikt leefgebied voor de streefpopulatie 
is nodig met voldoende foerageergebied en voldoende veilige nestgelegenheid (met het oog op 
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vossen). Van belang is een voortzetting van de populatiegroei in Delta en Waddengebied die 
doorwerkt in een landelijke populatietoename. Positief is dat de soort de leefgebieden in de 
Oostvaardersplassen en de nieuwe gebieden die ontstaan door natuurontwikkeling in het 
IJsselmeergebied duurzaam weet te benutten.  
 
Oordeel: Zowel voor broedvogels als voor niet-broedvogels van de lepelaar is de situatie gunstig.  
 

 Beoordeling Staat van Instandhouding 

Aspect 1981 2004 

Verspreiding Gunstig gunstig 

Populatie Matig 
ongunstig 

gunstig 

Leefgebied Matig 
ongunstig 

gunstig 

Toekomstperspectief Matig 
ongunstig 

gunstig 

Eindoordeel Matig 
ongunstig 

gunstig 

 
4.2 Niet-broedvogels 

 
Trends in Nederland: Met de groei van het aantal broedparen van de lepelaar is ook het aantal 
vogels dat na de broedtijd in de ‘monitoringsgebieden’ wordt geteld toegenomen. Het 
waddengebied is daarbij relatief sterk in betekenis gegroeid. Ook in de randmeren en in diverse 
deltawateren heeft de soort een sterke toename doorgemaakt. In de Oostvaardersplassen heeft de 
populatie echter een terugval gekend in het aantal broedparen rond 1995, en qua betekenis als 
broedgebied is dit gebied voorbijgestreefd door Waddenzee en Haringvliet. 
 

 
Aantalsontwikkeling lepelaar (niet broedvogel) 

 
Recente ontwikkelingen: De Nederlandse populatie van de lepelaar laat vanaf 1981 (1981-2003) 
een sterke toename zien. Over de periode 1994-2003 vertoont de landelijke trend ook een sterke 
toename. 
 
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig. 
De soort heeft ook buiten de broedtijd een ruimere verspreiding gekregen. 
 
Beoordelingsaspect populatie: gunstig. 
De lepelaarpopulatie is sterk vooruitgegaan in aantallen en heeft een ruimere verspreiding 
gekregen, met bijv. kolonisatie van het internationale Waddengebied. 
 
Beoordelingsaspect leefgebied: gunstig. 
De sterke vooruitgang van de lepelaar geeft aan dat de kwaliteit van het leefgebied op dit 
moment niet (meer) beperkend is voor de soort. 
 
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: gunstig. 
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Bij een verdere verbetering van de waterkwaliteit kan het voedselaanbod voor de lepelaar verder 
verbeteren. De populatieontwikkelingen worden waarschijnlijk meer en meer gestuurd door de 
beschikbaarheid van geschikt broedhabitat. 
 
Definitie gunstige staat van instandhouding: Nodig is een leefgebied met voldoende omvang en 
kwaliteit voor een seizoensmaximum aantal van 1.225 vogels in het landelijke 
monitoringsnetwerk. Dat aantal vogels is de gemiddelde waarde van de seizoensgemiddelden van 
1999/2000 t/m 2003/2004. 
 
Oordeel: De staat van instandhouding van de lepelaarpopulatie wordt in 1981 als ongunstig 
beoordeeld vanwege de beperkte verspreiding -  samenhangend met het beperkte aantal kolonies 
-  en vanwege de lage aantallen. De huidige staat van instandhouding wordt gunstig geacht in 
verband met de sterk toegenomen aantallen en het gunstige toekomstperspectief.  
 

 Beoordeling Staat van Instandhouding 

Aspect 1981 2004 

Verspreiding matig 
ongunstig 

gunstig 

Populatie zeer 
ongunstig 

gunstig 

Leefgebied gunstig gunstig 

Toekomstperspectief gunstig gunstig 

Eindoordeel zeer 
ongunstig 

gunstig 
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