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Kleine geschiedenis van een groot symbool

De lepelaar is een betoverende vogel. Met de wat plompe lepelvor-
mige snavel worden visjes en garnaaltjes gefilterd uit ondiep wa-
ter, zoet en zout. Ze komen voorbij in rustige vluchten met trage 
vleugelslag. Soms scheren ze voor de zon langs, de vleugels dan 
engelachtig wit, doorschijnend. Geen herrievogel, geen luid ge-
gak. Een schitterend stel veren op de kop. Biedt de jongen een 
rommelig nest van takken en plantenresten op de grond. Een trek-
vogel, maar vaak al vroeg in het jaar te zien. Deze lepelaar, eens 
symbool van het Zwanenwater, is hier schaars geworden. 

Wie tot in de winter lepelaars uit het Zwanenwater wil zien, kan het 
zich gemakkelijk maken: in alle seizoenen stapt er in Artis een aantal 
rond. In juli 1900 schonk toenmalig eigenaar van het Zwanenwater 
Jhr. Charles Frederik van de Poll, 9 jonge lepelaars aan de Amster-
damse dierentuin. Een gebaar dat de eigenaren tot 1959 nog diverse 
keren hebben herhaald. Ook in Diergaarde Blijdorp, de Alkmaarder 
Hout en zelfs in particuliere collecties in het buitenland verbleven 
lepelaars als relatiegeschenken uit het Zwanenwater. Dat was de tijd 
dat wilde dieren, ongehinderd door wetgeving, heen en weer ge-
sleept werden van natuurterrein naar dierentuin. 
De oudste vermelding van een lepelaarkolonie in het Zwanenwater 
dateert uit 1888. H.W. de Graaf schat haar in 1892 op een paar hon-
derd broedparen. In 1898 meldt P.L. Sclater rond de 300 paar en is 
juichend over de door hem veronderstelde bescherming. “The lake 
was fortunately within a large enclosed area owned by a private individual and 
strictly preserved. Neither eggs nor birds were allowed to be disturbed, and there 
was every prospect of this (believed to be the largest breeding-place of the Spoon-
bill now existing in Holland) being maintained securely.”  
Jan P. Strijbos telt in 1930 exact 191 paar. In de nacht van 26 op 27 
april van dat jaar worden circa 50 eieren stukgegooid door een “ben-
de kerels” uit Castricum, volgens de kantonrechter uit Schagen, die 
ze om hun wangedrag tot 50 gulden boete of 50 dagen hechtenis ver-
oordeelde. Een aantal vogels neemt de wijk naar natuurgebied de 
Muy op Texel. De kolonie in het Zwanenwater herstelt. Rond 1929 
filmt Adolph Burdet de lepelaars van het Zwanenwater voor het eerst 

en velen zullen hem volgen, ze zijn al heel lang een internationaal 
begrip als de oorlog begint.
In 1943 werden alle, circa 170, nesten op het eilandengroepje De 
Pilaren geplunderd door in het Zwanenwater gelegerde Turkestaan-
se soldaten in Duitse krijgsdienst. In 1945 vlogen er, door verstorin-
gen ten gevolge van de noodlottig afgelopen opstand van Georgiërs  
tegen de Duitsers op Texel, weer lepelaars van de kolonie in de Muy  
richting Zwanenwater. Maar leden van het Noord-Kaukasische batal-
jon van het Duitse leger, die in deze uithoek de kust moesten helpen 
bewaken, plunderden de kolonie opnieuw.
Hun fotogenieke eigenschappen worden tussen 1957 en 1960 te 
gelde gemaakt in de vorm van een speciaal entreegeld. Onder andere 
op introductie van prins Bernhard mogen filmers en fotografen 
voor 100 tot 150 gulden per dag plaatjes schieten. Uit die tijd 
dateert ook een filmpje van het Polygoon Journaal. Binnen het 
Zwanenwater kiezen lepelaars regelmatig andere locaties om te 
broeden: de omgeving van het Eerste Water was aanvankelijk 
populair, na 1964 kozen de vogels voor het Tweede Water. 

Het spel van oorzaken en gevolgen
Bij zeldzame vogels gaat het om het aantal broedparen dat zich er-
gens vestigt en met succes jongen grootbrengt. Waarom gaan die 
aantallen heen en weer en stijgt of daalt het broedsucces? In de na-
tuur is het als met onze gezondheid: zelden is er een simpele reden 
aan te geven waarom iets verandert, meestal zijn er meer oorzaken 
aan te wijzen. Telde het Zwanenwater begin zestiger jaren rond de 
150 paar, in 1965 zakt de stand naar een niveau van rond de 40-50 
paar. Kwam het door de te opdringerige bezoekers die destijds te 
massaal en te dichtbij mochten komen? Lag het aan de donderende 
legeroefeningen bij St. Maartenszee of het Botgat benoorden Cal-
lantsoog? Of lagen de oorzaken veel dieper: slecht afbreekbare be-
strijdingsmiddelen (gechloreerde koolwaterstoffen), het toepassen 

van kwik in de bloembollencultuur. In de zestiger jaren kregen vele 
dieren aan het einde van de voedselketen zware klappen, onder 
andere van de beruchte PCB’s met echo’s die tot op heden doorklin-
ken. Maar ook het achtergelegen polderland waar de lepelaars foe-
rageerden, veranderde dramatisch. Ontginning en polderpeilverla-
gingen en omzetten van graslanden in bloembollenland, deed 
geschikt voedselgebied met schone sloten en het driedoornig ste-
kelbaarsje, een belangrijke voedselbron, verdwijnen.  
Vanaf het midden van de jaren zeventig klimmen de lepelaars door 
toegenomen rust in het gebied langzaam uit dit dal vandaan, tot 
rond 1977, als Natuurmonumenten sinds enkele jaren het terrein 
beheert, de eerste vos verschijnt. Door verstoring en predatie valt de 
kolonie in diverse delen uiteen. Aanvankelijk heeft dit geen invloed 
op het aantal broedparen. Maar met name de sterke predatie door 
vossen in 1987 en 1989 leidt uiteindelijk tot een dramatische neer-
gang in 1990. Met nog slechts 7 broedparen lijkt het doek te vallen, 
maar hun flexibiliteit is groot: doordat de kolonie haar toevlucht 
zoekt op het relatief veilige en met elektrische bedrading bescherm-
de Bokkeneiland volgt herstel. In 1997 en 1998 lijken, met aantallen 
van meer dan 100 paar, oude tijden te herleven. Maar in 1999 is het 
aantal broedparen weer meer dan gehalveerd. In dat jaar bleek het 
niet alleen de populatie in het Zwanenwater maar de gehele Neder-
landse populatie slecht te gaan. Een mogelijke verklaring: de ex-
treme droogte tijdens het voorjaar in de Coto Doñana (Zuid-Spanje). 
Lepelaars moeten daar na aankomst uit de overwinteringgebieden 
in Afrika ‘opvetten’ om hun trek naar de broedkolonies te kunnen 
vervolgen.  
Begin van dit millennium is er enig herstel maar volgt een clash met 
aalscholvers. Deze soort (gevestigd in 1989 en daarna rap toegeno-
men) biedt stevige concurrentie om nestmateriaal. Vooral de macht 
van het getal, een kleine 1000 aalscholvers versus enkele tientallen 

lepelaars, speelt een rol. Tegen deze druk blijken de lepelaars niet 
bestand. Met nog slechts 6 broedparen in 2008 stond de kolonie op 
het punt van verdwijnen. In 2009 trok het aantal met in totaal 14 
broedparen weer iets aan, maar werden er geen jongen groot ge-
bracht. In 2010 zijn door 16 paar lepelaars weer jongen groot ge-
bracht. 
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Aantal broedparen van lepelaars en aalscholvers in het Zwanenwater van 1971 tot en met 2009
bron: Dan van Lunsen, NatuurMonumenten
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Het gaat overigens goed met de lepelaars in ons land. Rond 1900 
maakten zij het Naardermeer en het Zwanenwater beroemd. Nu 
zitten ze volop op de Waddeneilanden: onder andere op Texel en 
Schiermonnikoog, de laatste rustige stukjes Nederland zonder veel 
concurrentie en predatie. Ons land telde in 2009 2100 paartjes. Als 
symbool van het Zwanenwater lijkt de lepelaar echter verleden tijd.

Films: zie www.duinenmensen.nl waar ook een uitgebreid over-
zicht van wel en wee van de lepelaar door de jaren heen is te vinden.

Lepelaarkolonie in de 20e eeuw. Rechts: Jachtopziener Jan van Honschooten, 
jaren ‘50. Foto midden: jaren ‘30
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