
Lezing “Hoe gaat het met de lepelaar in Nederland?” 
Door Petra de Goeij op 5 november, Drachten. 
 
Op 5 november hield Petra de Goey een lezing over lepelaars in de Drachtster bibliotheek, waarvoor 
er 33 belangstellenden waren. Petra beschreef de situatie van de lepelaars wat betreft de populaties, 
migratie en voedselgewoonten. Haar verhaal illustreerde ze aan de hand van vier projecten, waarvan 
twee inmiddels gestopt zijn. 
 
In Europa zijn er twee populaties lepelaars, die gemarkeerd worden als de westelijke en oostelijke 
populatie. Deze populaties mengen niet met elkaar. Lepelaars zijn aanwezig in Nederland sinds de 
jaren zestig, en vormden vijf kolonies. Halverwege de jaren negentig echter, zorgden vossen voor 
zowel een drastische vermindering als ook verspreiding omdat lepelaars een veiliger en vosvrij 
leefomgeving zochten. Tegenwoordig zijn er ongeveer drieduizend lepelaars en is de populatie 
verspreid over de hele kust te vinden (met ook een paar stadse vogels erbij, bijvoorbeeld in 
Haarlem). 
 
De westelijke populatie – waar de Nederlandse bij hoort-  heeft een trekroute via Portugal naar 
Mauritanië en/of de Senegal-delta en de oostelijke populatie heeft een trekroute van Servië/Kroatië 
via Italië naar Tunesië. Er wordt ook onderzoek naar de trekroutes van lepelaars gedaan - van het 
ringen tot het elektronisch tracken. Door het volgen van de routes werden plekken opgemerkt waar 
lepelaars het moeilijk hadden. Daaruit vloeiend zijn drie gebieden van de trekroute verbeterd en 
beschermd. Zo zijn in Frankrijk hoogspanningslijnen aangepast en zijn er een rust- en 
overnachtingsplaats veilig gesteld in Frankrijk en Spanje. 
 
Voor het voedselonderzoek worden de lepelaars gevangen, waardoor onderzoekers de mogelijkheid 
hebben om de sekse te bepalen, het braaksel te onderzoeken en bloedmonsters af te nemen. Met de 
bloedmonsters kunnen onderzoekers achterhalen wat ze eten op korte en lange termijn, of het 
voedsel hoog of laag uit het voedselweb komt, of op welk water ze foerageren (zoet of zout). Op 
Schiermonnikoog halen de lepelaars bijvoorbeeld hoog voedsel uit de zee, maar op Terschelling laag 
voedsel uit zoet water. 
 
Petra gaf zeer veel informatie met de projecten als voorbeelden, waardoor het een illustratieve 
presentatie wordt. Zo worden in Mauritianië de volwassen lepelaars gevangen met een touwtje op 
het nest, die snel wordt aangetrokken als de lepelaar zijn poot er in zet om ze te zenderen. Een 
komische sketch dat ook bij wetenschappelijk onderzoek hoort. De aanwezigen hadden daarbij veel 
vragen voor Petra die zij beantwoorde. Petra benadrukte het belang om de lepelaar in de toekomst 
te blijven onderzoeken met het oog op broedsucces, trekgedrag, voedsel en veranderende 
(klimaat)omstandigheden.  
 
David Scarse     


