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Natura 2000 gebied 79 - Lepelaarplassen 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Meren en Moerassen 
Status: Vogelrichtlijn 
Site code: NL2000007 
Beschermd natuurmonument: Lepelaarsplassen SN 
Beheerder: Domeinen, Flevo-landschap, particulieren 
Provincie: Flevoland 
Gemeente: Almere 
Oppervlakte: 358 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
De Lepelaarplassen zijn ontstaan na drooglegging van Zuidelijk Flevoland. In de lager gelegen 
noordelijke delen van de nieuwe polder kon een spontane natuurontwikkeling op gang komen 
doordat ontginning hier achterwege bleef. Om wegzijging te voorkomen is rond het gebied een 
plastic scherm ingegraven.  
De Lepelaarplassen vormen een moerasgebied met open water in een kwelplas langs de dijk en in 
drie voormalige zandwinputten. Het gebied bestaat verder uit rietvelden, ruigten, struwelen en 
wilgenbossen.  
 
 
Begrenzing 
 
[kaart is in geen enkel opzicht gewijzigd] 
 
 
Natura 2000 database 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
A017 Aalscholver – b 
A034 Lepelaar – b,n 
A043 Grauwe gans - n 
A051 Krakeend - n 
A054 Pijlstaart - n 
A056 Slobeend - n 
A061 Kuifeend - n 
A132 Kluut - n 
A156 Grutto - n 
 
Voorstel voor het verwijderen uit de database: 
A017 Aalscholver – n 21 
A052 Wintertaling – n 21 

A197 Zwarte stern – n 21 
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Kernopgaven 
 
4.05 Rui- en rustplaatsen: Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels zoals fuut  
 A005, ganzen, slobeend A056 en kuifeend A061. 
4.06 Overjarig riet: Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief  
 waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging t.b.v.  
 noordse woelmuis *H1340 en rietvogels, zoals roerdomp A021, woudaap A022, snor A292  
 en grote karekiet A298. 
 
 
Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Broedvogels 
A017 Aalscholver 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de 

populatie van het IJsselmeergebied van ten minste 8.000 paren.  
Toelichting De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk 

wisselende voorkomen per gebied. In 1985 vestigde de aalscholver zich in de 
Lepelaarplassen. Er volgde een sterke toename tot een maximum van 5.500 paren in 
1993. Daarna vielen de aantallen terug tot een beduidend lager niveau van ca. 2.000 
paren in 1999-2003. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud 
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.  

  
A034 Lepelaar 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 20 paar.  
Toelichting De eerste broedgevallen van de lepelaar zijn van 1971. Vervolgens is de lepelaar een 

onregelmatige broedvogel gebleken die in menig jaar ontbrak. In de periode 1971-2003 
werd broeden in 19 van de 32 jaren vastgesteld. Vanaf 1996 ontbrak zij overigens in 
geen enkel jaar. In 1996-2003 broedden jaarlijks tussen de 7 en 75 paren, waarmee 
vrijwel steeds het gewenste niveau voor een sleutelpopulatie werd gehaald. Gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft 
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. 

 
Niet-broedvogels 
A034 Lepelaar 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde). 
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Toelichting Het gebied heeft voor de lepelaar o.a. een functie als foerageergebied. Trendinformatie 
is niet beschikbaar, maar het aantalsverloop is vermoedelijk sterk gerelateerd aan 
ontwikkelingen van de broedpopulatie. Handhaving van de huidige situatie is voldoende 
want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A043 Grauwe gans 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 240 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe ganzen o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. Sinds begin jaren negentig is de soort in aantal toegenomen, met recent 
weer wat lagere aantallen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de 
landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

 
A051 Krakeend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 210 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen krakeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied. Het aantalsverloop laat een fluctuerend patroon 
zien. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig. 

 
A054 Pijlstaart 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de pijlstaart o.a. een functie als foerageergebied. De data zijn nog 

niet geschikt voor een trendanalyse. Handhaving van de huidige situatie is voldoende 
want de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is gebaseerd op een 
toekomstverwachting op grond van afname van de internationale populatie. 

 
A056 Slobeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 140 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen slobeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied. Het aantalsverloop laat een fluctuerend patroon 
zien. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van 
instandhouding is gunstig. 

 
A061 Kuifeend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 2.500 vogels (seizoensmaximum). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kuifeend o.a. een functie als slaapplaats. Trendgegevens zijn 

niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende, want de landelijk 
matig ongunstige staat van instandhouding is vooral een gevolg van negatieve 
toekomstverwachtingen op grond van oligotrofiëring en de terugkeer van zoet-zout 
overgangen 

 
A132 Kluut 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 4 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kluut o.a. een functie als foerageergebied. De aantallen zijn 

recent sterk afgenomen en de soort verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van 
instandhouding. Desondanks is er geen herstelopgave van toepassing in verband met de 
landelijk gunstige staat van instandhouding op onderdelen populatie en leefgebied. 
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A156 Grutto 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 5 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de grutto o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 

De aantallen zijn recent sterk afgenomen. Handhaving van de huidige situatie is 
voldoende omdat de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding vooral 
betrekking heeft op gebieden buiten het Natura 2000 netwerk. 

 
 
Synopsis 
 

Broedvogelsoorten Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A017  Aalscholver + +  = = 
A034  Lepelaar + - = = 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A034  Lepelaar + - = = 
A043  Grauwe gans + - = = 

A051  Krakeend + - = = 
A054  Pijlstaart - - = = 
A056  Slobeend + - = = 

A061  Kuifeend - s- = = 
A132  Kluut - - = = 

A156  Grutto - - - = = 

 
                                                 
21 Aantal thans lager dan ongeveer 0.1% van biogeografische populatie. 


