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Texels ‘nationale vogel’ is de scholekster, maar de lepelaar zou 
een betere keus zijn. Deze in Europa zeldzame soort met grote 
kuif en bijzondere snavel wordt door iedereen herkend, hij is de 
ultieme voorjaarsbode. In de loop van februari wordt ook door 
niet-vogelaars gevraagd: “Is de lepelaar al gezien?” Verder is de 
soort hèt voorbeeld van geslaagde natuurbescherming op het 
eiland en prijkt hij in het logo van het Nationaal Park Duinen van 
Texel. De dynamiek van de vogel is echter zeer groot: vroeger had 
de Muy de grootste kolonie, de laatste jaren zijn ook de Schorren 
tussen Oosterend en De Cocksdorp gewild. In de Geul vinden we 
nu de grootste kolonie van West-Europa.

Waarschijnlijk broedde de lepelaar voor 1800 niet op Texel. Het 
duurde tot de tweede helft van de 19e eeuw voor er 5 tot 25 paren 
werden gemeld in de duinmoerassen noordwestelijk van Den 
Hoorn (het Grote Vlak). Candler en Candler, Britse ornithologen en 
verzamelaars, meldden rond 1865 dat er grote aantallen tot broeden 
kwamen. Deze duinmoerassen werden toen op grote schaal door de 
Texelaars geëxploiteerd. Er werden honderden eieren geraapt van 
diverse soorten, soms tot wel 150 eieren van de blauwe reiger in 
twee dagen. In 1880 werd een afwateringssloot, de Moksloot, gegra-
ven waardoor dit broedgebied verloren ging. De Texelse vogelkun-
dige en -beschermer Jan Drijver meent dat de lepelaars uit dit ge-
bied uitweken naar het Zwanenwater, dat hierdoor eind 19e eeuw 
beroemd werd. Later vond de lepelaar andere geschikte plekken op 
Texel.
Mede dankzij Jac.P. Thijsse is het globale aantal broedparen vanaf ca 

1900 bekend. In de Muy, die in 1871 van de 
zee werd afgesloten, vonden van 1904 tot 
begin jaren 30 diverse broedpogingen 
plaats. In die tijd werden veel eieren 
geraapt door verzamelaars en 
voor de siervogelhandel. Britse 
verzamelaars kwamen speci-
aal naar ‘het vogeleiland 
Texel’. De Texelaars waren 
gewend aan min of meer 
vrij gebruik van de na-
tuur en wilden hier, 
uiteraard tegen een 
flinke vergoeding, 
graag bij helpen. 
Hierdoor was de Muy 
– hoewel sinds 1908 
al Staatsnatuurreser-
vaat – niet veilig. Zo 
werden in 1932 
‘s nachts eieren ge-
roofd, ondanks de inzet van een extra bewaker. Naar aanleiding van 
deze gebeurtenis waarschuwde Staatsbosbeheer in de kranten voor 
streng optreden, zette prikkeldraadheiningen en hield 24 uur per 
dag toezicht. Dat gaf de kolonie vleugels: in 1933 werden in 5 nesten 
jongen groot gebracht en in 1934 vlogen 40 jongen uit.
De bescherming van de kolonie was in de jaren 30 en daarna zeer 
stringent. Het adagium was: absolute rust. Zelfs bewakers betraden 
het gebied niet, waardoor geen exacte aantallen bekend zijn. Zeker 
is dat deze bescherming een groot succes was. Staatsbosbeheer kon 
in de Tweede Wereldoorlog met uitzondering van het laatste oor-
logsjaar de kolonie blijven bewaken, maar er was wel een incident: 
in 1943 belandde een groepje Brits-Indische soldaten (op Texel gele-
gerde krijgsgevangenen van de Duitse bezetter) tijdens een nachte-
lijke strooptocht in de Muy. Ze namen eieren mee en roosterden 
zeker 16 jongen. 
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De naoorlogse jaren en de giframp
In het gebied van de Muy werden vanaf de jaren 50 in de broedtijd 
enige duizenden mensen rondgeleid, maar er was toezicht van 
zonsopgang tot zonsondergang. Toch ging het in de jaren 50 plot-
seling minder met de kolonie: een onverklaarbare afname van 150 
naar 85 paren in één jaar. In dezelfde periode gingen enkele lepe-
laars broeden in de duinplas van de Geul, een soortgelijke plas als 
de Muyplas maar een halve eeuw jonger. Voor 1940 werd daar wel 
eens een met nestmateriaal slepende lepelaar gezien en uit een 
Staatsbosbeheerverslag blijkt dat er in 1943 zo’n 10 paren broed-
den, maar dat de nesten verstoord werden. Vanaf 1956 wist een 
kleine kolonie zich hier definitief te vestigen, om vervolgens onge-
kend te groeien.
In de Muy slonk midden jaren 60 het aantal lepelaars dramatisch, 
wat heel precies werd vastgelegd doordat Staatsbosbeheer beter 
ging tellen. Direct na de broedtijd werd in de kolonie gekeken hoe-
veel nesten er bezet waren geweest. Wetenschappers toonden een 
ernstige vergiftiging van de Waddenzee aan met landbouwbestrij-
dingsmiddelen: telodrin en andere gechloreerde koolwaterstoffen. 
Deze niet afbreekbare gifstoffen werden o.a. via de Nieuwe Water-
weg geloosd en bereikten met een noordelijke kuststroming de 
Wadden. In 1968 werd het laagste aantal lepelaars in de Muy vastge-
steld: 12 paren. In de jaren 70 en 80 trad na een verbod van allerlei 
landbouwgif langzaam herstel op. Opvallend is dat de kolonie van 
de Geul, hoewel sterk fluctuerend, geen last leek te hebben van de 
vergiftiging. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de vogels uit de 
Geul hun voedsel hoofdzakelijk in slootjes op zuidelijk Texel zoch-
ten. De vogels uit de Muy vlogen veel meer naar het wad.

Herstel en hulp van de vos
Onverwacht worden in 1982 enkele broedgevallen op de Schorren 
ontdekt, een lage kwelder die vrij geregeld grotendeels onderloopt. 
Alsof de lepelaar een ingebouwde hoogtemeter heeft, kiest het 
groepje precies de hoogste rand op het schor. Buitendijkse broed-
gevallen waren voordien nog nooit op Texel vastgesteld en alleen 
bekend van de hogere en minder kwetsbare Boschplaat op Terschel-
ling. In dezelfde tijd kiest de grote kolonie van het Zwanenwater, na 

zware predatie door vossen, eieren voor haar geld en zoekt de ‘vos-
vrije’ eilanden op. Texel piekt daarna: vanaf 1996 meer dan 150, 
vanaf 2005 meer dan 300 en de laatste jaren meer dan 500 paren.
Uit waarnemingen van geringde dieren blijkt dat ze niet per se ieder 
jaar naar hun oude kolonie terugkeren, uitwisseling is mogelijk, 
zelfs tussen Spaanse en Nederlandse broedplaatsen. Groei van een 
kolonie kan soms verklaard worden door op andere plaatsen optre-
dende catastrofes. Na bescherming van de broedplaatsen en verbe-
tering van het milieu leverde succesvolle bescherming van foera-
geer- en pleisterplaatsen op de trekweg een sterke bijdrage aan de 
groei. Daardoor konden trekkende lepelaars bijvoorbeeld Franse 
jagers omzeilen, en keerden veel meer oude en jonge dieren na de 
winter terug.
Vanaf 1990 zoeken de meeste lepelaars uit de Geul hun voedsel in 
Noord-Holland. Met andere woorden, de dieren zijn wel van hun 
broedplaats, het Zwanenwater, weggejaagd maar blijven hun oude 
voedselgebieden trouw. Er is druk vliegverkeer over het Marsdiep 
tussen de Geul en het vasteland.

Concurrentie?
Net als in het Zwanenwater verscheen een grote visetende broed-
vogel in de duinplassen, niet wit maar zwart: de aalscholver. Wat 
voedsel betreft geen bedreiging voor de lepelaar: aalscholvers uit 
de kustkolonies vissen vooral in de Noordzee. Maar hoe zat het met 
het innemen van de nestplaatsen? In 1999 vestigden zich in de Muy 
25 paren aalscholvers. Een aantal dat groeide tot ruim 1000, inmid-
dels weer afnemend. De aalscholvers bezetten nu de hele broed-
plaats van de lepelaars, die op die plek geen partij bleken in de con-
currentie om nestplaatsen, ze trokken zich terug. Ook in de Geul 
nam het aantal paren aalscholvers na 2005 toe van 4 tot meer dan 
400. Uit het feit dat ook het aantal lepelaars daar nadien groeide 
naar meer dan 400 paar blijkt dat hier (nog) geen probleem is.
Naast het handhaven van de rust op een steeds voller eiland, zijn 
het verhinderen van de vestiging van de vos en het bestrijden van 
verwilderde katten de uitdagingen waar de Texelse natuurbescher-
ming nu voor staat.
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Fotografie van nesten werd op Texel nauwelijks toegestaan. Deze foto’s van Jan.P. Strijbos komen uit het Zwanenwater. Ontwikkeling van aantallen broedparen per kolonie en voor het hele duingebied en heel Texel vanaf 1940.

“Wonderlijk is de begroeting nu der beide echtgenoten; met de opge-
richte kuifveren gespreid en de snavel wijd open, laten de vogels een 
gesis horen als van een slang. Maar daarnaast hoor ik ook zachte brom-
mende geluidjes, terwijl de snavel langzaam open en dicht gaat. Een 
soort klepperen, wat ook ooievaars doen bij de aflossing op het nest. “

(Nol Binsbergen, 1945)
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