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1.1 Aanleiding 
In 2010 heeft het Projectbureau Vliegbasis Soesterberg een gebieds-
dekkend onderzoek naar de natuurwaarden van de Vliegbasis 
Soesterberg laten uitvoeren. Dit onderzoek is uitgevoerd door Van den 
Bijtel Ecologisch Onderzoek. Op 1 januari 2011 is het beheer van de 
Vliegbasis Soesterberg overgedragen aan de Stichting Het Utrechts 
Landschap. De Provincie Utrecht is en blijft echter vooralsnog eigenaar 
van het gebied.  
Ten opzichte van de periode dat het gebied als vliegbasis in gebruik 
was, hebben of zullen het beheer en het gebruik de nodige verande-
ringen ondergaan, die invloed kunnen hebben op de natuurwaarden. 
Omwille van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Flora- 
en Faunawet en het nee, tenzij-regime (saldobenadering) is de 
Provincie Utrecht als eigenaar verantwoordelijk voor de instandhouding 
van de natuurwaarden van de vliegbasis. Om die reden heeft het 
Projectbureau Vliegbasis Soesterberg opdracht gegeven de gevolgen 
van de ontwikkelingen in het gebied op de natuurwaarden te laten 
volgen middels een monitoringsonderzoek van een aantal 
geselecteerde soort(groep)en en proefvlakken.  
 
1.2 Van onderzoeksvraag naar onderzoeksopzet 
De onderzoeksvraag die met het monitoringsonderzoek moet worden 
beantwoord, is: hoe ontwikkelen de (deel)populaties van de op de 
vliegbasis aanwezige soorten zich, zowel aantalsmatig als qua 
verspreiding? Het gaat hierbij primair om soorten die voldoen aan de 
criteria van bijzondere soort in het nee, tenzij-regime (strikter 
beschermde soorten en soorten die als bedreigd, ernstig bedreigd of 
verdwenen zijn opgenomen op de Rode en/of Oranje Lijst) en om die 
reden zijn opgenomen in de EHS-saldotoets. 
Op verzoek van de provincie is vervolgens een onderzoeksopzet 
opgesteld, waarmee de onderzoeksvraag kan worden beantwoord. 

Belangrijke randvoorwaarde voor het monitoringsonderzoek was dat 
dit een veel beperkter omvang diende te hebben dan het gebieds-
dekkende onderzoek dat in 2009 en 2010 is uitgevoerd. De 
voorgestelde onderzoeksopzet bestond uit twee onderdelen:  
1. een onderzoek naar de aantallen en de verspreiding van enkele 
specifieke soorten en soortgroepen dat alle of het grootste deel van de 
geschikte habitats op de vliegbasis omvat (gebieds- of vlakdekkend 
onderzoek), en 
2. een onderzoek naar bepaalde soorten en soortgroepen in een 
aantal geselecteerde proefvlakken, die representatief zijn voor de niet 
onderzochte habitats buiten de proefvlakken. 

 
Struinende vos nabij baankop-oost met op de achtergrond fietsers op het Wethouder 
Lemmenpad, een grazende schaapskudde en de tijdelijke opslag van brokstukken van 
de verwijderde verhardingen (HB) 
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Deze onderzoeksopzet is voorgelegd aan mevrouw J. Kleijweg 
(projectleidster Vliegbasis Soesterberg), de heer C. Bakker (ecoloog 
Utrechts Landschap), de heer F. Hoffmann (ecoloog Arcadis en belast 
met het opstellen van de natuurtoets Flora- en Faunawet en de update 
van de EHS-saldotoets voor de vliegbasis) en de afdeling Ruimte & 
Groen van de Provincie. Het overleg dat hierop volgde, heeft geleid tot 
de volgende aanpassingen van de oorspronkelijke onderzoeksopzet: 
 er wordt geen onderzoek uitgevoerd naar de natuurwaarden van 

de bossen op de vliegbasis. Ook de twee proefvlakken die in het 
bosgebied zijn gelegen, worden niet onderzocht en vallen dus af, 
en 

 er worden geen vaatplanten, mossen en korstmossen onderzocht, 
noch in het vlakdekkend onderzoek, noch in het 
proefvlakonderzoek.  

 
De bovengenoemde aanpassingen zijn verwerkt in de definitieve 
onderzoeksopzet waarop de onderzoeksopdracht is gebaseerd. 
 
1.3 De opdracht 
De opdracht voor het onderzoek is gelijk aan de definitieve 
onderzoeksopzet en bestaat uit twee onderdelen: 
 Het gebieds- of vlakdekkend onderzoek naar specifieke soorten 

omvat de volgende soorten en soortgroepen: 
 grondbroedende grasland- en bosrandvogels (veldleeuwerik, 

boomleeuwerik, boompieper, graspieper, gele kwikstaart, 
roodborsttapuit, tapuit) 

 roofvogels 
 reptielen, in het bijzonder ringslang, hazelworm en 

levendbarende hagedis 
 amfibieën in de (blus)vijvers 

 het uitvoeren van een onderzoek naar bepaalde soort(groep)en in 
een aantal geselecteerde proefvlakken. 

 
Tijdens het onderzoek zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd 
die niet tot de opdracht behoorden, maar die wel van belang werden 
geacht voor een goed inzicht in de ontwikkelingen in het terrein. Deze 
extra onderzoeksactiviteiten betreffen: 
 het jaarlijks tellen van de groeiplaatsen van drie soorten 

vaatplanten; 
 het vastleggen van gegevens over de belangrijkste inrichtings- en 

beheersmaatregelen die in het gebied zijn uitgevoerd, en 
 het meermalen per jaar schouwen van het gehele terrein, dus ook 

van terreindelen buiten de gebiedsdelen die voor het 
monitoringsonderzoek zijn onderzocht. Tijdens deze schouwen die 
ten dele plaatsvonden in het kader van de ecologische begeleiding 
van de inrichtings- en beheersmaatregelen, zijn ook gegevens 
verzameld over flora en fauna. Van enkele soorten (leermossen, 
echt duizendguldenkruid, das) zijn deze gegevens gebruikt in het 
hoofdstuk over interpretatie van de resultaten. 

 

De uitkomsten van deze extra werkzaamheden zijn in het rapport 
opgenomen in een hoofdstuk over de ontwikkelingen in het terrein 
(hoofdstuk 3) en in een paragraaf (5.4) waarin een verband wordt 
gelegd tussen de toe- of afname van soorten en de uitgevoerde  
inrichtings- en beheersmaatregelen. 
 

1.4 De rapportage  
In deze rapportage wordt allereerst besproken hoe het onderzoek aan 
de verschillende soortgroepen en soorten is uitgevoerd (hoofdstuk 2). 
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens een overzicht gegeven van de 
belangrijkste ontwikkelingen/werkzaamheden die in de periode 2011 
tot en met 2013 in het terrein hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 4 
wordt aan de hand van een selectie van soort(groep)en een overzicht 



 

 4 

gegeven van de resultaten van het onderzoek en in hoofdstuk 5 wordt 
ingegaan op de vraag hoe de gevonden resultaten geïnterpreteerd 
moeten worden. Het rapport sluit af met conclusies (hoofdstuk 6) en 
een overzicht van de gebruikte literatuur (hoofdstuk 7). 
De bijlagen waarnaar in de rapportage wordt verwezen, zijn in een 
separaat bijlagenrapport opgenomen. 

 
Jonge buizerd op een van de nesten op het provinciale deel van de vliegbasis,  
23 mei 2012 (HB) 
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2.1 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek dat in 2011, 2012 en 2013 is uitgevoerd, bestond uit 
twee onderdelen:  
 een onderzoek naar een aantal specifieke soorten en soort-

groepen, en 
 een onderzoek naar bepaalde soort(groep)en in een aantal 

geselecteerde proefvlakken. 
 
2.2  Onderzoek specifieke soorten en soortgroepen 
In het kader van het onderzoek naar specifieke soorten en soort-
groepen zijn de volgende aspecten onderzocht: 
 groeiplaatsen van enkele bijzondere planten en paddenstoelen; 
 het gebruik van de vleermuizenkasten in het Munitiepark; 
 inventarisatie van grondbroedende grasland-, heide- en 

bosrandvogels; 
 inventarisatie van roofvogels, en  
 plaatjesonderzoek naar het voorkomen van reptielen. 
 
2.2.1 Groeiplaatsen planten en paddenstoelen 
Van twee soorten planten (gelobde maanvaren en brede orchis) en 
van twee soorten paddenstoelen (karmozijnwasplaat en puntmuts-
wasplaat) is jaarlijks het aantal individuen op de bekende groei-
plaatsen geteld. Vanaf 2012 zijn ook de rietorchissen afkomstig van 
het dak van bunker 500 op de nieuwe groeiplaats bij de bentoniet-
poel in de noordelijke heide geteld. 
De groeiplaatsen van de beide orchissen zijn elk jaar eenmaal 
geteld. De groeiplaats van de gelobde maanvaren is minimaal 
tweemaal per jaar geteld. De eerste planten komen gemiddeld eind 
mei boven de grond, maar tot ver in juni kunnen nog nieuwe 
exemplaren verschijnen. De meeste planten sterven rond eind juni 
weer af, maar bij bijvoorbeeld langdurig droogte kunnen al veel 

eerder exemplaren verdwijnen. Als gevolg hiervan kan het tijdstip 
waarop het aantal exemplaren maximaal is, van jaar tot jaar sterk 
verschillen. 
Nog veel onvoorspelbaarder is het tijdstip waarop de beide soorten 
paddenstoelen verschijnen. Bij gunstige weersomstandigheden (veel 
neerslag) kunnen ze al in juli verschijnen, maar in droge jaren duurt 
dit soms wel tot september of oktober. Bovendien kunnen ze op de 
ene groeiplaats op een ander tijdstip verschijnen dan op de andere. 
Om die reden zijn de bekende groeiplaatsen van deze soorten ten 
minste driemaal onder potentieel geschikte omstandigheden 
gecontroleerd en geteld. 
 
2.2.2  Vleermuizenkasten Munitiepark 
Als mitigerende maatregel voor het slopen van gebouwen met 
verblijfplaatsen van vleermuizen elders op de Vliegbasis zijn aan de 
gebouwen in het Munitiepark vijf grote kraamkoloniekasten (voor de 
gewone dwergvleermuis) opgehangen en verschillende clusters met 
platte vleermuizenkasten voor andere soorten aan bomen. Een van 
de voorwaarden uit de ontheffing Flora- en Faunawet is dat het 
gebruik van deze vleermuizenkasten gedurende een periode van vijf 
jaar jaarlijks wordt gemonitord. 
Ten behoeve van deze monitoring zijn de kasten jaarlijks viermaal 
onderzocht op het gebruik door vleermuizen. 
 
2.2.3  Inventarisatie grasland-, heide- en bosrandvogels 
De graslanden en heideterreinen van de vliegbasis herbergen 
belangrijke populaties grondbroedende vogels. Het belang van de 
populatie veldleeuweriken op de vliegbasis wordt door de 
rijksoverheid zelfs als zo groot beoordeeld, dat de soort op de 
vliegbasis jaarrond beschermd is verklaard.  
Omdat deze vogelsoorten, mede als gevolg van hun nestplaats-
keuze, kwetsbaar zijn voor verstoring en veranderingen in het 
broedgebied, is jaarlijks een inventarisatie van de grote open 
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terreinen in het gebied uitgevoerd. Het gaat hierbij om het 
graslandgebied rondom de banen, de noordwestelijke heide en de 
Middle East (figuur 1). De kleinere open terreinen in het noordelijke 
bosgebied zijn niet onderzocht. 

 
Figuur 1. Onderzoeksgebied grasland-, heide- en bosrandvogels 
 
Binnen het onderzoeksgebied zijn veertien soorten onderzocht 
(tabel 1). In alle jaren zijn volgens een vast basisschema ten minste 
zeven bezoekronden afgelegd (tabel 2). Op grond van onder andere 
de weersomstandigheden in het voorjaar en de aankomst van de 
vogels is soms van dit schema afgeweken. Zo is in het koude 
voorjaar van 2013 de eerste veldronde achterwege gelaten, omdat 
veel vogels nog niet aanwezig waren.  
Naast de reguliere bezoekronden is in juni of de eerste helft van juli 
nog minimaal één avondbezoek aan het gebied gebracht. Voorts 

zijn tijdens het onderzoek van de proefvlakken aanvullende 
gegevens verzameld over het voorkomen van grasland-, heide- en 
bosrandvogels. Het ging hierbij onder andere om gegevens over het 
broedresultaat. 
 

 
Tabel 1. Onderzochte vogelsoorten 

In de kolom habitat is met een letter aangegeven wat het voorkeurs-
habitat van de verschillende soorten is (B = bosrand; G = grasland; 
H = heide).  

 
Bezoekronde Periode

Bezoekronde 1 1 - 20 maart
Bezoekronde 2 21 maart - 10 april
Bezoekronde 3 11 - 30 april
Bezoekronde 4 1 - 20 mei
Bezoekronde 5 21 mei - 10 juni
Bezoekronde 6 11 - 30 juni
Bezoekronde 7 1 - 15 juli  

 
Tabel 2. Basisschema bezoekronden broedvogelinventarisatie 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Habitat

Kwartel Coturnix coturnix G
Kievit Vanellus vanellus G
Houtsnip Scolopax rusticola H + B
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus H + B
Boomleeuwerik Lullula arborea H + B
Veldleeuwerik Alauda arvensis G + H
Boompieper Anthus trivialis B
Graspieper Anthus pratensis G + H
Gele kwikstaart Motacilla flava G
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus B
Paapje Saxicola rubetra G + H
Roodborsttapuit Saxicola rubicola H + B
Tapuit Oenanthe oenanthe G + H
Kneu Carduelis cannabina G + H



 

8 
 

2.2.4  Inventarisatie roofvogels 
Met uitzondering van de nesten van de torenvalk zijn de nesten van 
roofvogels jaarrond beschermd. Daarom is in 2009 en 2010 een 
inventarisatie uitgevoerd van de aanwezige territoria van roofvogels 
(van den Bijtel 2009, 2011a). Tijdens dit onderzoek is ook getracht 
de nestlocaties van de aanwezige roofvogels vast te stellen. In het 
kader van de monitoring is jaarlijks gecontroleerd of de territoria en 
nesten al dan niet bezet waren en of er van de bezette nesten 
jongen zijn uitgevlogen. In geval er indicaties waren dat een paar 
een nieuw nest op een andere, nabijgelegen locatie in gebruik had 
genomen, is geprobeerd dit nieuwe nest te vinden.  
Sommige nesten die in 2009 en 2010 zijn vastgesteld, bevonden 
zich in bospercelen die net buiten de grenzen van de vliegbasis 
lagen. Omdat de vogels van deze nesten veelvuldig op de vliegbasis 
joegen, en daar ook territoriaal gedrag vertoonden, zijn deze paren 
beoordeeld als behorende tot de deelpopulatie van de vliegbasis. 
Tijdens het onderzoek in 2011 tot en met 2013 is hier op dezelfde 
wijze mee omgegaan. 
In de onderzoeksperiode hebben zich binnen de grenzen van het 
provinciale deel van de vliegbasis slechts kleine veranderingen 
voorgedaan in de aantallen en de verspreiding van de territoria 
roofvogels. Om die reden worden de resultaten van het onderzoek 
naar roofvogels in dit rapport niet besproken. 
 

2.2.5  Plaatjesonderzoek reptielen 
Net als bij het onderzoek in 2010 (van den Bijtel 2011b) zijn 
verspreid over het gebied 40 tot 45 plaatjes, bestaande uit 
dakpannen en tapijttegels, uitgelegd. Deze plaatjes worden door 
reptielen, in het bijzonder hazelworm en ringslang, gebruikt om 
onder te schuilen en op te warmen.  
In 2011 zijn de plaatjes op dezelfde locaties uitgelegd als in 2010 
(bijlage 1). In 2012 zijn de plaatjes enigszins verlegd omdat door 
het verwijderen van de verhardingen bepaalde locaties minder 
makkelijk bereikbaar waren. Als de plaatjes op dezelfde locaties 

zouden zijn uitgelegd als de voorgaande jaren, zou een controle-
ronde teveel tijd in beslag nemen. Bij zonnig weer warmen de 
plaatjes snel op en als de plaatjes te warm zijn, kruipen er geen 
dieren meer onder weg. Als een controleronde te lang duurt, zijn de 
plaatjes die later – of eerder als in de namiddag wordt 
gecontroleerd – te warm en is de kans er nog een reptiel onder aan 
te treffen minimaal. Om die reden mag een controleronde slechts 
een beperkte tijd in beslag nemen. De plaatjes zijn elk jaar vijf tot 
zeven maal gecontroleerd. 

 

Hazelworm die was weggekropen onder een dakpan (IW) 
 
2.2.6  Onderzoek naar amfibieën  
Voor het onderzoek van amfibieën zijn de in het gebied aanwezige 
blusvijvers en twee kleine siervijvers in de periode maart tot en met 
juni jaarlijks vier- tot zesmaal onderzocht. Tijdens deze bezoeken 
zijn de vijvers enkele malen bemonsterd met een net. 
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Omdat er in de verspreiding van de verschillende soorten amfibieën 
over de verschillende wateren in de onderzoeksperiode nauwelijks 
veranderingen hebben voorgedaan, worden de resultaten van het 
onderzoek naar amfibieën in dit rapport niet besproken. 
 

2.3  Proefvlakonderzoek 
 
2.3.1 Keuze proefvlakken 
Bij de selectie van de proefvlakken zijn de volgende criteria 
gehanteerd: 
 er komen belangrijke (deel)populaties van bijzondere soorten 

voor; 
 er vinden veranderingen in het gebruik plaats, en/of 
 er vinden veranderingen in het beheer plaats. 

 
Figuur 2. Ligging van de geselecteerde proefvlakken 

Om voor selectie in aanmerking te komen, moest een potentieel 
proefvlak voldoen aan één of meer van deze criteria. Er zijn geen 
proefvlakken uitgelegd in de bosgebieden en op de Kippenfarm, 
omdat hier geen ingrijpende veranderingen zijn voorzien. 
In totaal zijn tien proefvlakken geselecteerd met een gezamenlijke 
oppervlakte van 88 ha (figuur 2). Om voldoende gegevens te 
kunnen verzamelen over de ontwikkeling van (deel) populaties van 
bijzondere soorten en de invloed van de geplande ingrepen daarop, 
is gekozen voor grotere proefvlakken. In tabel 3 is een beknopte 
onderbouwing gegeven voor de keuze van de proefvlakken.  

 
Tabel 3. Motivatie voor de keuze van de proefvlakken 
 

1 Verkeerstoren 13,5 uitvalsbasis en onderkomen zweefvliegers, infocentrum provincie en UL, startpunt 
excursies UL, toekomstige nieuwbouwwijk; bijzondere vlinders, paddenstoelen, hazelworm

2 Sheltergebied 24,8 onderkomen schapen, evenementen en excursies UL; bijzondere vlinders, bijen en 
paddenstoelen

3 Lange baan-zuidoost 9,9 aangepast maaibeheer; bijzondere vlinders, bijen en paddenstoelen

4 Baankop-noord 10,8 toekomstige boscorridor, ingeplant met bos; bijzondere vlinders, bijen en paddenstoelen 

5 Meteo Driehoek 12,1 lieropstelling zweefvliegers; bijzondere vlinders en paddenstoelen

6 BOSpomp 3,8 beoogde locatie voor onderkomen en parkeerterrein zweefvliegers; bijzondere vegetaties, 
planten, korstmossen, paddenstoelen en vlinders 

7 Heide-noordwest 1,7 verkleining oppervlakte heide (ecoduct); goed ontwikkelde heidevegetaties, populatie 
levendbarende hagedis en zandhagedis, bijzondere bijen

8 VBOI Noord 1,2 bodemsaneringslocatie, toekomstig uitkijkpunt; zeer schrale heide- en graslandvegetaties, 
bijzondere planten, paddenstoelen en korstmossen, kleine parelmoervlinder

9 Middle East 4,4 aangepast maaibeheer; bijzondere heischrale vegetaties, bijzondere planten en 
paddenstoelen, populatie levendbarende hagedis en zandhagedis, bijzondere vlinders 
(heideblauwtje, groentje, heivlinder, kommavlinder) en bijen

10 Boscorridor 5,5 toekomstige boscorridor, ingeplant met bos; bijzondere vlinders, bijen en paddenstoelen 

Nummer 
Proefvlak

Naam Proefvlak Opp. Motivering
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2.3.2 Onderzochte soortgroepen 
De proefvlakken zijn onderzocht op de volgende groepen: 
 paddenstoelen, 
 vleermuizen, 
 reptielen, 
 dagvlinders, 
 libellen, 
 sprinkhanen,  
 bijen. 
 
Niet alle groepen zijn in alle proefvlakken onderzocht. Tabel 4 geeft 
een overzicht in welke proefvlakken welke groepen zijn onderzocht. 

 
Tabel 4. Onderzochte groepen per proefvlak 
 
2.3.3 Veldmethode proefvlakonderzoek 
De proefvlakken zijn in vier veldronden onderzocht. Daarnaast zijn 
minimaal twee veldronden afgelegd voor paddenstoelen.  
Om te voorkomen dat het veldonderzoek zou leiden tot verstoring 
van broedvogels, is tijdens de veldronden 1 en 2 voornamelijk vanaf 
wegen en paden gewerkt. Gedurende de ronden 3 en 6 zijn alle 
hectarehokjes die binnen een proefvlak vallen systematisch 
onderzocht conform de methode die ook is toegepast tijdens de 
vlakdekkende inventarisatie in 2010 (van den Bijtel 2011a; Weijs & 

van den Bijtel 2009). De planning van de veldronden is afgestemd 
op de perioden van optimale activiteit van zoveel mogelijk soorten 
met een beperkte actieve periode (tabel 5). In het schema is 
rekening gehouden met verschuivingen in de actieve periode van 
soorten onder invloed van bijvoorbeeld de weersomstandigheden. 

 
Tabel 5. Planning veldronden en aantal bezoeken per ronde 
 
Bij proefvlakken waarin reptielen worden onderzocht, is het 
proefvlak altijd eerst gericht afgezocht op reptielen en pas daarna 
op de overige soorten. Dit is gedaan om te voorkomen dat de 
veldonderzoeker hagedissen mist. Als reptielen, en hagedissen in 
het bijzonder, goed zijn opgewarmd, schieten ze vaak snel weg in 
de vegetatie of in een holletje in de grond. Als de veldonderzoeker 
zijn aandacht ook op andere soorten moet richten, is de kans groot 
dat hij of zij onbewust individuen verstoort, die vervolgens 
wegvluchten in de dekking en zo aan het oog van de waarnemer 
ontsnappen. 
Het onderzoek naar paddenstoelen, waarmee in sommige jaren al 
eind juli (2012) of in augustus (2011, 2013) is begonnen, bestond 
uit twee onderdelen. Het ene onderdeel bestond uit het opstellen 
van een soortenlijst per proefvlak (bijlage 3), waarbij van de 
zeldzame en bijzondere soorten de exacte groeiplaatsen zijn 
opgenomen. Het andere onderdeel bestond uit een kartering per 
proefvlak van de groeiplaatsen van een aantal in het veld goed 
herkenbare soorten, zoals het gewoon sneeuwzwammetje en de 
zwartwordende wasplaat.  

Veldronde
2011 2012 2013

1 4 3 4
2 9 14 12
3 12 16 16
4 16 22 18
5 8 14 12
6 18 7 7

1 aug - 31 aug (met uitloop tot 10 september)
10 sept - 20 oktober (paddenstoelen)

21 oktober - 20 november (paddenstoelen)

Periode Aantal bezoeken

10 maart - 30 april (met uitloop tot 30 mei)
1 mei - 20 juni (met uitloop to 30 juni)

21 juni - 31 juli (met uitloop tot 10 aug)

Paddenstoelen Vleermuizen Reptielen Dagvlinders Libellen Sprinkhanen Bijen

1 Verkeerstoren
2 Sheltergebied
3 Lange baan-zuidoost
4 Baankop-noord
5 Meteo Driehoek
6 BOSpomp
7 Heide-noordwest
8 VBOI Noord
9 Middle East
10 Ecologische corridor

Nummer 
Proefvlak

Naam Proefvlak
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3.1 Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen 
In 2011 zijn op de vliegbasis verschillende ontwikkelingen in gang 
gezet die zijn afgesproken in het ruimtelijk plan voor de Vliegbasis 
Soesterberg (Programmabureau Hart van de Heuvelrug 2009). Deze 
ontwikkelingen zijn nader uitgewerkt in het Inrichtings- en beheerplan 
(Bakker 2011) en zijn getoetst aan de Flora- en Faunawet (Project-
bureau Vliegbasis Soesterberg 2011) en aan de bescherming van de 
Ecologische Hoofdstructuur (saldotoets; Projectbureau Vliegbasis 
Soesterberg 2011). 
In dit hoofdstuk worden in het kort de belangrijkste ontwikkelingen 
besproken. Bij elke ontwikkeling wordt tevens aangegeven welke 
maatregelen zijn getroffen om eventuele schade aan de natuur van de 
vliegbasis te voorkomen of te beperken, en wordt ingegaan op de 
effecten voor de natuur op de langere termijn. 
 
3.2 Sloop van gebouwen 
Door de sloop van gebouwen (bijlage 2) kan er op de locaties van de 
bebouwing nieuwe natuur worden gerealiseerd. Daarnaast wordt door 
de sloop voorkomen dat de gebouwen die na het wegvallen van het 
militaire gebruik geen functie meer hebben, een bron van onrust 
vormen doordat ze het toneel worden van ongewenste activiteiten 
zoals vandalisme. 
De sloop van de gebouwen is begonnen in 2009 en grotendeels 
voltooid in 2010. Aan het begin van het najaar van 2010 moesten 
alleen gebouw 13, 120, 196 en bunker 500 nog worden gesloopt. 
Gebouw 13, 120 en 196 zijn in de loop van het najaar van 2010 
gesloopt, bunker 500 is pas in het najaar van 2012 gesloopt. 
Op de gronden die zijn vrijgekomen door het verwijderen van de 
bebouwing ontwikkelt zich in eerste instantie een ijle begroeiing met 
één- en tweejarige kruiden, zoals middelste teunisbloem, slangenkruid, 
wouw en verschillende toortsen (stalkaars, koningskaars). Ook het 
zeldzame echt duizendguldenkruid kan op dergelijke plekken 
gedurende enkele jaren talrijk optreden. 

Na verloop van tijd zal de vegetatie zich sluiten en zal zich een droge 
graslandvegetatie of een heischrale vegetatie ontwikkelen. De tijd die 
hiermee is gemoeid, is afhankelijk van lokale invloeden, zoals de 
intensiteit van begrazing en graafwerk door konijnen. 

 
Het stuk kale grond dat achterbleef na de sloop van een gebouw, was ruim een jaar 
later al weer grotendeels begroeid met onder andere echt duizendguldenkruid (de pol 
met roze bloemen in het midden van de foto) (HB) 
 
In verschillende gesloopte gebouwen bevonden zich verblijfplaatsen 
van vleermuizen. In de meeste gevallen ging het om zomer- en/of 
paarverblijven van enkele dieren, maar in één gebouw was een 
kraamkolonie van minstens zestig gewone dwergvleermuizen 
aanwezig. Door de sloop van de gebouwen zijn deze verblijfplaatsen 
verloren gegaan. In de ontheffing van de Flora- en Faunawet die voor 
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de sloop is verleend, is als voorwaarde opgenomen dat het verlies van 
deze verblijfplaatsen moet worden gemitigeerd door het ophangen van 
vleermuizenkasten. Er zijn in totaal vijf grote kraamkoloniekasten 
opgehangen, aan gebouw 152 en aan de iglo’s in het Munitiepark, en 
verschillende clusters van drie of meer kleine platte kasten aan bomen 
in het Munitiepark. Het gebruik van deze kasten door vleermuizen 
wordt jaarlijks gemonitord. 

 
Een van de kraamkoloniekasten voor vleermuizen aan een iglo in het munitiepark (HV) 
 
De sloop van bunker 500 vond pas plaats in het najaar van 2012, 
omdat er ook nog enige tijd gespeeld is met de gedachte deze bunker 
te handhaven en bijvoorbeeld in te richten als winterverblijf voor 
vleermuizen. Vanwege de ligging in het rustgebied in de aanloop naar 
het ecoduct Op Hees is na ampel beraad toch tot sloop besloten. 

Bunker 500 had een plat dak met een vegetatiedek bestaande uit 
verschillende soorten vetkruid (Sedum), maar vooral bieslook.  

 
Het met bieslook en vetkruiden begroeide dak van bunker 500 (HB) 
 
In 2011 werd bij een van de afvoergoten langs de rand van het dak 
een groeiplaats van rietorchis ontdekt en op de bieslook vlogen diverse 
exemplaren van een hommel die kenmerken vertoont van de 
grashommel, waaronder de oranjerode beharing op de poten. De soort 
was vroeger wijdverbreid in Nederland, maar is sterk achteruitgegaan 
en is tegenwoordig nagenoeg beperkt tot het zuidwesten en noorden 
van het land (Peeters et al. 2012). 
Voorafgaand aan de sloop is het stuk van de vegetatiemat met de 
rietorchissen verplaatst naar de westelijke oever van de bentonietpoel 
in de noordelijke heide. Voorts is een fors stuk van de vegetatiemat 
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opgenomen en verplaatst naar het platte dak van gebouw 152. Tevens 
zijn er verschillende hommels gevangen en losgelaten op het dak van 
gebouw 152. 
 
3.3 Verwijderen verharding 
Doel van het verwijderen van een deel van de verhardingen op de 
vliegbasis was het realiseren van nieuwe natuur. De totale oppervlakte 
verhardingen die is verwijderd, bedraagt ca. 13 ha (zie figuur 3, 
bijlage 2). 

 
Figuur 3. Verwijderde verhardingen (rood) 
 
Uit het onderzoek in 2009 en 2010 is gebleken dat sommige soorten 
planten en paddenstoelen meer of zelfs uitsluitend voorkomen in een 
één tot twee meter brede strook langs de verhardingen. Voorbeelden 
van deze soorten zijn kleine steentijm, slangenkruid en gewoon 

sneeuwzwammetje. Dit is vermoedelijk een gevolg van een extra 
toevoer van voedingsstoffen, een betere vochtvoorziening en 
uitspoeling van kalk uit de verhardingen en de cunetten. Ook de 
invloed van de verhardingen op het microklimaat speelt mogelijk een 
rol (van den Bijtel 2011c). 

 
Een ‘haagje’ van slangenkruid langs de zuidelijke rolbaan even ten noorden van de 
verkeerstoren. Deze soort komt in de smalle bermstroken langs de wegen en rolbanen 
op de vliegbasis beduidend meer voor dan elders in het gebied (HB) 
 
Om te voorkomen dat met het verwijderen van de verhardingen 
groeiplaatsen van bijzondere soorten verloren zouden gaan, zijn een 
aantal stappen gezet. Allereerst is gericht onderzoek uitgevoerd naar 
het voorkomen van bijzondere soorten in de bermen langs wegen en 
rolbanen. Op grond van dit onderzoek is een kaart vervaardigd met 
bermen die bij het verwijderen van de verhardingen worden gespaard, 
dat wil zeggen dat wél de verhardingen worden verwijderd, maar dat 
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de cunetten (met kalkhoudend funderingsmateriaal) die doorlopen tot 
in de berm, blijven zitten. Deze bermen hadden een totale lengte van 
bijna 3000 meter. De te sparen bermen zijn voorafgaand aan de 
werkzaamheden in het veld gemarkeerd met linten.  
Vervolgens is een notitie geschreven waarin randvoorwaarden voor de 
uitvoering van het verwijderen van de verhardingen en het verwerken 
van het verwijderde materiaal (breken) zijn opgenomen (van den Bijtel 
2011c) en is een werkprotocol opgesteld (van den Bijtel 2011d). 
In de tweede fase van het verwijderen van verhardingen in de winter 
van 2012/13 zouden de betonnen funderingen van de wegen en 
rolbanen, waarvan in de eerste fase het asfalt was verwijderd, worden 
opgenomen. Tevens stonden enkele rolbanen bestaande uit beton-
platen op de nominatie om te worden verwijderd. Echter, omdat de 
voegen tussen de betonplaten asbest bleken te bevatten, is het 
verwijderen van deze rolbanen uitgesteld tot er een geschikte methode 
is gevonden om het asbest te verwijderen. 
Voorafgaand aan de tweede fase is in augustus een veldbezoek 
afgelegd met de uitvoerders om eventuele aandachts- en knelpunten 
te bespreken. Tevens is in oktober met de aannemers een veldproef 
uitgevoerd waarbij is gekeken welke methode en machines het beste 
konden worden toegepast om de bermen te sparen die langs wegen 
en rolbanen, bestaande uit betonplaten, liggen. 
 
Op gronden waar verhardingen zijn verwijderd, ontwikkelt zich in 
eerste instantie een ijle begroeiing met één- en tweejarige kruiden, 
zoals middelste teunisbloem, slangenkruid, wouw en verschillende 
toortsen (stalkaars, koningskaars). Ook kunnen zich hier (al dan niet 
tijdelijk) diersoorten vestigen die gedijen op open zand en in zeer ijle 
begroeiingen, zoals heivlinder, blauwvleugelsprinkhaan en zandloop-
kevers. Als de vegetatie zich na verloop van tijd sluit, zullen deze 
soorten weer verdwijnen en vervangen worden door soorten van 
droog of heischraal grasland. 
 

 
Veldproef met aannemers voor het verwijderen van verhardingen bestaande uit 
betonplaten in oktober 2012 (HB) 
 
3.4 Saneren vliegtuigbrandstofopslaginstallaties  
Op het provinciale deel van de vliegbasis liggen drie vliegtuigbrandstof-
opslaginstallaties (VBOI’s): VBOI Noord aan de noordzijde van de 
noordelijke heide, VBOI Gravelpit even ten westen van de grens met 
het Museumkwartier en de VBOI Hotpit aan de westzijde van het 
Sheltergebied. Twee van deze VBOI’s (Gravelpit en Hotpit) zijn 
gesaneerd; VBOI Noord blijft behouden als uitzichtpunt en als 
cultuurhistorisch element dat de herinnering aan de vliegbasis levend 
moet houden. Met de sanering worden potentieel gevaarlijke situaties 
voor de toekomst voorkomen. 
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De sanering van de VBOI Hotpit is uitgevoerd in de nazomer/herfst 
van 2011. De sanering van de VBOI Gravelpit is uitgevoerd in de 
nazomer/herfst van 2012. 

 
De vliegtuigbrandstofopslaginstallatie Hotpit in het Sheltergebied in juli 2011. De 
gebouwen zijn inmiddels gesloopt en de grote opslagtank die zich in de heuvel 
bevond, is verwijderd (HV) 
 
De grote opslagtanks van de VBOI’s zijn afgedekt met een dikke laag 
grond die begroeid waren met droge grazige vegetaties, heide en/of 
braamstruweel. Deze vegetaties vormden broed- en foerageergebied 
voor vogels en leefgebied voor reptielen en insecten. Door de sanering 
is de begroeiing van de VBOI’s tijdelijk verdwenen en daarmee de 
habitats voor de aanwezige fauna. Evenals bij de andere sanerings-
locaties zijn er na de sanering stukken kale grond achtergebleven die 

tijdelijke kansen bieden voor pioniersoorten en soorten die gebonden 
zijn aan plekken met kaal zand. In de loop van enkele jaren zullen 
deze plekken weer begroeid raken en zullen soorten van droog 
grasland en heide zich weer kunnen vestigen. 
Uit het onderzoek in 2010 is gebleken dat op het terrein van de VBOI 
Gravelpit zandhagedissen, hazelwormen en ringslangen aanwezig zijn. 
Om te voorkomen dat individuen van deze strikt beschermde soorten 
zouden worden gedood of verwond, is voorafgaand aan de sanering 
rondom dit terrein een reptielenscherm geplaatst en zijn binnen dit 
scherm zoveel mogelijk dieren weggevangen. De gevangen dieren zijn 
verplaatst naar geschikte habitats in de directe omgeving van de VBOI 
Gravelpit. In totaal zijn hier tijdens de vangperiode in de zomer van 
2012 elf hazelwormen en twaalf zandhagedissen gevangen en 
verplaatst. 
Op het terrein van de VBOI Hotpit zijn geen reptielen weggevangen. 
Wel is langs de noordzijde van dit terrein een reptielenscherm 
geplaatst om te voorkomen dat vanuit het aangrenzende terrein 
hagedissen de saneringslocatie op zouden komen. Voorts zijn in dit 
terrein enkele plekken met bijzondere vegetaties en plantensoorten 
afgezet met roodwit lint om te voorkomen dat hier met machines 
overheen gereden zou worden. 
 
3.5 Bodemsaneringen  
Op twee locaties op de vliegbasis is ernstige bodemvervuiling 
(olievervuiling) vastgesteld. Om te vermijden dat de vervuilende 
stoffen op termijn in het grondwater terechtkomen, zijn deze locaties 
verplicht gesaneerd. De saneringslocaties liggen in het bos in de 
uiterste noordoosthoek van de vliegbasis en op en ten zuiden van de 
VBOI Noord (figuur 4, bijlage 2). 
Met de voorbereidingen voor de saneringen is in januari 2012 
begonnen. Op beide locaties bestonden deze uit het kappen van 
enkele percelen bos. Op de noordoostelijke saneringslocatie ging het 
hierbij om een perceel jong eikenbos en stroken middeloud 
douglassparren- en grove dennenbos; op de locatie bij VBOI Noord 
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ging het om een perceel jong eikenbos, percelen met jong en 
middeloud grove dennenbos en twee kleine percelen met open 
berkenbos. Voorafgaand aan het kappen zijn beide locaties onderzocht 
op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van strikter beschermde 
soorten en jaarrond beschermde nesten van vogels. Zoals ook bij 
eerder onderzoek was vastgesteld, bleek dat op de saneringslocatie 
VBOI Noord ten minste drie soorten reptielen voorkomen.  

 
Figuur 4. Bodemsaneringslocaties (magenta ovalen) 
 
Met de eigenlijke sanering (afgraven en afvoeren grond naar het depot 
op de plateaus ten noorden van de Korte baan) is in september 2012 
begonnen. Na behandeling op het depot is de grond in de winter van 
2012/2013 met grote dumpers weer teruggebracht naar de sanerings-
locaties, waar de sanering zal worden voltooid. 
 

 
Op de betonplateaus ten noorden van de Korte baan is een tijdelijk depot ingericht 
voor de behandeling van de afgegraven vervuilde grond, november 2012 (HB)  
 
Als gevolg van de kap van percelen bos en het verwijderen van de 
vegetatie ten behoeve van de bodemsanering zijn groeiplaatsen van 
planten en paddenstoelen en broedgelegenheid, foerageer- en 
leefgebied voor de fauna verloren gegaan. De droge grasland-
vegetaties en braamstruwelen zullen zich binnen vijf jaar hebben 
hersteld, maar het herstel van het bos zal minimaal dertig jaar in 
beslag nemen. De ontwikkeling van dikkere bomen met holten, die als 
nestplaats voor vogels en verblijfplaats voor vleermuizen dienst 
kunnen doen, zal nog langer op zich laten wachten. 
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Als gevolg van het afgraven en opnieuw aanbrengen van de grond op 
de bodemsaneringslocaties zijn grote stukken met kaal zand ontstaan. 
Met name op de noordoostelijke saneringslocatie heeft zich hier een 
ijle begroeiing met één- en tweejarige kruiden, zoals middelste 
teunisbloem, slangenkruid, wouw en verschillende toortsen (stalkaars, 
koningskaars) ontwikkeld. Ook hebben zich hier diersoorten gevestigd, 
die gedijen op open zand en in ijle begroeiingen, zoals heivlinder en 
zandloopkevers. Als de vegetatie zich na verloop van tijd sluit, zullen 
deze soorten weer verdwijnen en vervangen worden door soorten van 
droog of heischraal grasland. 
Delen van de saneringslocatie VBOI Noord zullen zich langs spontane 
weg via een struikfase geleidelijk weer ontwikkelen tot bos. Andere 
delen zullen door gericht beheer begroeid blijven met droge grasland-
vegetaties of zich ontwikkelen tot heide. Het is de bedoeling om de 
noordoostelijke saneringslocatie door gericht beheer open te houden. 
Dit terrein kan dan voor soorten van droog (hei)schraal grasland een 
functie gaan vervullen als stapsteen tussen de vliegbasis en de open 
terreinen verder naar het oosten en zuidoosten.  
 
Om te voorkomen dat reptielen gedood of verwond zouden worden, is 
voorafgaand aan de werkzaamheden rondom de saneringslocatie 
VBOI-noord een reptielenscherm geplaatst. Binnen dit scherm zijn 
tussen half mei en begin september 2012 vier hazelwormen, twintig 
zandhagedissen en zes levendbarende hagedissen gevangen en 
verplaatst naar geschikte terreinen in de omgeving van de vanglocatie. 
In 2013 zijn bij een aanvullende vangactie vanwege een kleine 
uitbreiding van de saneringslocatie nog eens enkele hazelwormen, 
zandhagedissen en levendbarende hagedissen gevangen en 
uitgeplaatst. 

 
Controle van één van de vangpotten langs het reptielenscherm rond de bodem-
saneringslocatie VBOI Noord (HV) 
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3.6 Bouw nieuwe hangar zweefvliegclub 
De huidige hangar van de zweefvliegclub staat in het bos, even ten 
zuiden van de noordelijke heide. Omdat deze locatie in het rustgebied 
in de aanloop naar het ecoduct Op Hees ligt, is besloten de hangar van 
de zweefvliegclub te verplaatsen naar een nieuwe locatie in het 
halfopen jonge bosperceel grenzend aan het Museumkwartier. 
Vermoedelijk zal in de herfst van 2015 worden gestart met de bouw 
van het nieuwe onderkomen van de zweefvliegclub. 
In de winter van 2013/14 is op de locatie van de nieuwe hangar het 
aanwezige bos gekapt en zijn de stobben gerooid. Met het kappen van 
het bos, het rooien van struiken en het verwijderen van de stobben 
zijn groeiplaatsen van planten en paddenstoelen en broedgelegenheid, 
foerageer- en leefgebied voor de fauna verloren gegaan. Omdat de 
locatie bebouwd zal worden, is dit verlies permanent.  
De bermen rondom het nieuwe onderkomen van de zweefvliegclub zijn 
zeer waardevol door de aanwezigheid van veel bijzondere soorten, 
zoals lathyruswikke, ruw vergeet-me-nietje, knobbelig heidestaartje en 
dubbeldoornwespbij. Om te voorkomen dat tijdens de bouw van het 
onderkomen of tijdens het gebruik daarvan (parkeren auto’s) onnodig 
schade wordt toegebracht aan deze bermen, zullen afspraken moeten 
worden gemaakt en maatregelen moeten worden getroffen. 
Voorafgaand aan de kap is rondom het terrein en een aangrenzend 
deel van het Museumkwartier een reptielenscherm geplaatst. Binnen 
dit scherm zijn zoveel mogelijk reptielen gevangen en verplaatst naar 
geschikte habitats in de omgeving. In totaal zijn op deze locatie tussen 
half mei en begin oktober 2013 één hazelworm, zes zandhagedissen 
en vijf levendbarende hagedissen gevangen en verplaatst naar 
geschikte terreinen in de omgeving van de vanglocatie.  
Voorts zijn aan het begin van de herfst de aanwezige planten van het 
in Utrecht zeldzame boshavikskruid uitgegraven en verplaatst naar een 
geschikte locatie in het Sheltergebied. 
 
 
 
 

 
Bij het plaatsen van een reptielenscherm rond een wegvanglocatie moeten de paaltjes 
aan de zijde van het vanggebied staan. Dieren die via de paaltjes over het scherm 
klimmen komen dan buiten het scherm terecht, dus buiten het gebied waar werkzaam-
heden gaan plaatsvinden. Bij de plaatsing van het scherm rond de bouwplaats van het 
nieuwe onderkomen van de zweefvliegclub waren de paaltjes abusievelijk aan de 
verkeerde zijde van het scherm geplaatst. Dit werd opgelost door aan de bovenzijde 
van de paaltjes plastic bordjes te bevestigen die eventuele klimmers zouden tegen-
houden. Het scherm kreeg hierdoor wel het uiterlijk van het speelveld van één of 
ander ondoorgrondelijk oud-Hollands spel (HV) 
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3.7 Herinrichting shelters 
In 2011 is een begin gemaakt met de herinrichting van de shelters en 
bunkers in het Sheltergebied. Vier shelters (shelter 610 tot 613) zijn 
geschikt gemaakt om ze te kunnen gebruiken voor culturele 
activiteiten, één shelter is ingericht als werkschuur voor het Utrechts 
Landschap (625), één shelter wordt gebruikt als onderkomen voor de 
schaapskuddes (626) en twee shelters worden gebruikt voor opslag 
(623 en 624), evenals bunker 600 en gebouw 506.  
Alle overige shelters (614 - 622) zijn ontmanteld, in zoverre dat alle 
elektronica voor de bediening van de deuren, verlichting, etcetera is 
verwijderd om deze bouwwerken vandalismebestendig te maken. De 
elektriciteitskasten en de bedieningspanelen waren ondergebracht in 
betonnen gangetjes aan de zijkanten van de shelters. Ze vormden een 
ideale broedplek voor vogels zoals merel, zanglijster, witte kwikstaart, 
grauwe vliegenvanger en zwarte roodstaart. Tijdens het onderzoek in 
2010 werden in de gangetjes van alle shelters één of meer bezette 
nesten van vogels aangetroffen. Door het verwijderen van de 
elektriciteitskasten en bedieningspanelen zijn veel geschikte broed-
locaties verloren gegaan. 
Ook andere delen van de shelters zijn bij vogels in trek als nestlocatie. 
Zo nestelen er binnenin shelters 625 en 626 jaarlijks enkele paren 
boerenzwaluwen en in shelter 624 verblijft nu en dan een kerkuil. In 
de pijpen van het ventilatiesysteem van veel shelters, die naar buiten 
openen, nestelen jaarlijks enkele paren kool- en pimpelmezen. Dit 
buizenstelsel wordt soms ook door gewone grootoorvleermuizen 
gebruikt als verblijfplaats. 
Omdat het verwijderen van de elektriciteitskasten en bedienings-
panelen van de shelters buiten het broedseizoen heeft plaats-
gevonden, heeft dit niet geleid tot schade voor broedvogels. Het heeft 
er echter wel toe geleid dat permanent een groot aantal geschikte 
broedplaatsen is verdwenen. Dit effect kan ongedaan worden gemaakt 
door het aanbrengen van plankjes in de betonnen gangetjes aan de 
zijkant van de shelters. De broed- en verblijfplaatsen in de shelters zelf 
en in de buizen van het ventilatiesysteem zijn en blijven behouden. 
 

 
Vijf jonge merels in een nest op een elektriciteitskast in een betonnen gangetje aan de 
zijkant van een van de shelters (HB) 
 
3.8 Aanleg ecologische corridor 
Aan de westzijde van de vliegbasis is een ecologische corridor gepland 
die via de ecoducten Sterrenberg (over rijksweg A28) en Beukbergen 
(over de provinciale weg N237) ten zuiden van de vliegbasis en het 
ecoduct Op Hees (over de spoorlijnen Utrecht-Amersfoort en Utrecht-
Baarn) ten noorden van de vliegbasis, het noordelijke deel van de 
Utrechtse Heuvelrug verbindt met het centrale deel. Deze corridor 
moet geschikt zijn voor zowel soorten van bos als van droge 
graslanden en heide. Ter versterking van deze corridor is een deel van 
de graslanden ten westen van baankop-noord beplant met boom- en 
struweelgroepen. In 2014 is ten zuiden van het Sheltergebied een 
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smalle strook grasland beplant met bomen en struiken. Tevens is er 
een passage gemaakt over de Lange baan door het wegfreezen van 
een strook asfalt die omgeven is door walletjes van circa een meter 
hoogte. 

 
Het ecoduct Beukbergen over de Amersfoortseweg (N237) vormt een schakel in de 
ecologische corridor die het noordelijke en het centrale deel van de Utrechtse 
Heuvelrug met elkaar moeten verbinden (HV) 
 
Het beplanten van een deel van de graslanden met bomen en struiken 
gaat ten koste van de oppervlakte geschikt habitat van typische 
graslandsoorten, zoals de veldleeuwerik. Dit gaat vooral spelen als de 
bomen ouder en groter worden; zolang het nog sprietjes zijn, trekken 
ook de graslandvogels zich er weinig van aan.  

De aanwezigheid van grote bomen in de open graslanden kan ook 
predatoren zoals kraaien, roofvogels en vossen aantrekken, waardoor 
de nabijheid van de bosstrook als broedhabitat minder geschikt wordt. 
Voor andere soorten zoals kneu, roodborsttapuit en geelsprietdikkopje 
neemt de oppervlakte geschikt habitat daarentegen juist toe. 
Op de locaties waar bomen en struiken zijn aangeplant, waren geen 
groeiplaatsen van bijzondere planten of paddenstoelen aanwezig. 
Omdat de aanplant in de herfst en in de winter heeft plaatsgevonden, 
heeft dit evenmin geleid tot schade voor broedvogels. 
Op termijn zal de aanplant van bomen en struiken ertoe leiden, dat 
soorten die gebonden zijn aan bosmilieus zich makkelijker door de 
open graslanden van de vliegbasis kunnen verplaatsen. Dit geldt 
primair voor grondgebonden soorten met een geringe actieradius, 
maar ook voor bijvoorbeeld sommige soorten vleermuizen die bij het 
oversteken van grotere open ruimten bij voorkeur gebruikmaken van 
houtsingels of bosranden. Soorten van bosrandmilieus zullen als gevolg 
van het aanplanten van bomen en struiken op termijn enigszins in 
aantal kunnen toenemen. 
 
3.9 Kappen bos 
Op vier plaatsen op de vliegbasis zijn in de winter van 2012 en 2013 
percelen bos gekapt (figuur 5, bijlage 2). Deze kap is niet uitgevoerd in 
het kader van een sanering, maar had eigenstandige doelen die voor 
alle vier locaties verschillend zijn. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de vliegbasis door de Duitsers 
gebruikt als bommenwerperbasis, de Fliegerhorst Soesterberg, en 
legden ze onder andere drie verharde start-/landingsbanen aan       
(de Winter 2013). De derde baan, de zogeheten Duitse baan, stond 
diagonaal op de Lange baan en verbond deze met de Korte baan. Van 
deze Duitse baan zijn in de graslanden het noordelijke deel en het 
zuidelijke deel nog goed herkenbaar, maar het middendeel ontbreekt. 
Dit gedeelte werd tijdens de aanleg van het Shelterterrein, eind jaren 
zeventig van de vorige eeuw, bebost. Vanuit cultuurhistorische 
motieven is besloten het bos op de Duitse baan te kappen, zodat deze 
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weer als geheel beleefbaar wordt. Bovendien ontstaat door de kap 
nieuwe open ruimte waar zich droge graslandvegetaties kunnen 
ontwikkelen. Deze zullen weliswaar te besloten zijn voor typische 
graslandvogels, maar wel heel geschikt voor soorten als 
boomleeuwerik, groot dikkopje en geelsprietdikkopje. 
In de te kappen bospercelen op de Duitse baan zijn geen verblijf-
plaatsen van strikter beschermde soorten aanwezig en evenmin 
jaarrond beschermde nesten. De nestplaats van een sperwer bevindt 
zich even ten westen van de te kappen percelen, evenals een dassen-
burcht. Wel zijn bij het openmaken van de Duitse baan de groei-
plaatsen van twee soorten paddenstoelen (gele ridderzwam en 
witbruine ridderzwam) die op de Rode Lijst staan, verloren gegaan. 

 
Figuur 5. Locaties waar bos is gekapt 
 

 
Op verschillende plaatsen op de vliegbasis lagen in het voorjaar van 2013 stapels 
stammen afkomstig uit de gekapte bospercelen (HV) 
 
Langs de noordzijde van de vliegbasis wordt een bos- en heidecorridor 
ontwikkeld die de Leusderheide via de ecoducten Leusderheide en 
Boele Staal verbindt met De Vlasakkers, De Stompert en de vliegbasis 
en vervolgens via het ecoduct Op Hees met de natuurgebieden op de 
noordelijke Heuvelrug. Bos is er aan de noordzijde van de vliegbasis en 
ook ten noorden daarvan (De Paltz) genoeg, maar de heidecomponent 
behoeft versterking. Daarom is besloten twee percelen met uitheemse 
soorten, een perceel Corsicaanse den en een perceel douglasspar, te 
kappen en deze percelen door gericht beheer om te vormen naar 
heide of heischraal grasland (figuur 5, bijlage 2). 
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Oorspronkelijk was het de bedoeling een oppervlakte te kappen die 
ongeveer twee keer zo groot was, maar hier is van afgezien. Het 
noordelijke deel van het sparrenperceel is niet gekapt omdat hier 
jaarrond beschermde nesten van buizerd en havik aanwezig zijn. De 
kap van het zuidelijke deel van het Corsicaanse dennenbos is 
achterwege gebleven omdat zich hier jaarrond beschermde nesten van 
buizerd en ransuil bevinden. 
In de eerste jaren na de kap zal zich ter plekke van de gekapte 
bospercelen een open begroeiing ontwikkelen die wordt gedomineerd 
door soorten van kapvlakten, zoals boskruiskruid, wilgenroosje, 
toortsen en zandzegge, en andere pioniersoorten. Na enkele jaren 
zullen de eerste polletjes met struikhei verschijnen en geleidelijk zal 
het aandeel van deze soort in de vegetatie toenemen en zullen meer 
soorten van droge heide, zoals kruipbrem, zich kunnen vestigen. 
Uiteindelijk zal er een droge, pleksgewijs mogelijk vochtige, heide- of 
heischrale vegetatie ontstaan, waarin ook kenmerkende diersoorten 
van heide, zoals zandhagedis, levendbarende hagedis, groentje en 
heivlinder, kunnen gedijen. 
 
Het jonge eikenperceel, met bijmenging van enkele middeloude grove 
dennen aan de zuidzijde van het Sheltergebied (figuur 5, bijlage 2) is 
gekapt om de oppervlakte grasland in dit deel van het gebied te 
vergroten ten faveure van typische graslandvogels, zoals graspieper en 
veldleeuwerik. De smalle gordel met struiken, bestaande uit sleedoorn 
en brem, langs de zuidrand van het bosperceel is bij de kap van het 
bosje grotendeels behouden als broedbiotoop voor soorten als kneu en 
roodborsttapuit. 
De natuurwaarden van het gekapte bosje waren, mede omdat het 
bosje nog jong was, zeer beperkt. In het bosje waren geen 
groeiplaatsen of verblijfplaatsen van bijzondere soorten aanwezig. 
Omdat de kap van het bosperceel is uitgevoerd in de winter, zullen er 
geen nadelige effecten voor broedvogels zijn opgetreden en hooguit 
zeer beperkte effecten voor andere soorten. 

De gronden ter plekke van het bosje zullen in de komende jaren 
worden omgevormd naar een min of meer gesloten graslandvegetatie, 
vergelijkbaar met die op de aangrenzende gronden. De opzet om met 
de kap van het bosje geschikt broedbiotoop te realiseren voor typische 
graslandsoorten was in het eerste jaar na de kap al geslaagd toen zich 
een paartje kieviten vestigde, dat er overigens niet in slaagde met 
succes jongen groot te brengen, en er een territorium van de 
veldleeuwerik werd vastgesteld. In 2013 werden op deze locatie vijf 
territoria van de veldleeuwerik en één van de graspieper vastgesteld. 
Ook het sparen van de struweelrand heeft het gewenste resultaat 
opgeleverd, want van zowel kneu als roodborsttapuit was in 2013 één 
territorium aanwezig. 
 

 
Zingend mannetje veldleeuwerik op een stam die is achtergebleven na de kap van het 
bosje (HB) 
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In de Middle East zijn twee perceeltjes met Amerikaanse eiken gekapt 
(figuur 5, bijlage 2). Het doel van deze kap was tweeledig: enerzijds 
wordt gestreefd naar meer natuurlijker bos bestaande uit inheemse 
soorten, anderzijds naar iets meer openheid ter vergroting van de 
oppervlakte soortenrijk heischraal grasland. 
In de gekapte perceeltjes Amerikaanse eik kwamen geen groei- of 
verblijfplaatsen van beschermde of bijzondere soorten voor. Wel 
vormden de eikenbosjes het leefgebied van de eikenpage. Omdat de 
kap is uitgevoerd in de winter, zullen eventuele nadelige effecten voor 
flora en fauna zeer beperkt zijn. 

 
Door het kappen van twee kleine perceeltjes met Amerikaanse eiken is de Middle East 
veel opener geworden (HV) 
 

Ter plekke van de gekapte perceeltjes zal zich na verloop van enkele 
jaren een droge tot vochtige heide of heischrale vegetatie kunnen 
ontwikkelen die vergelijkbaar zal zijn met de begroeiing van de 
aangrenzende gronden, ook qua fauna. Het verdient wel aanbeveling 
om een deel van de gekapte en nog te kappen Amerikaanse eiken te 
vervangen door bijvoorbeeld wintereiken. Een van de factoren die 
zeker bijdraagt aan de rijkdom van de Middle East, vooral wat betreft 
dagvlinders, is de kleinschalige coulissenstructuur van dit gebiedsdeel 
met een afwisseling van bos, struweel, grasland en heide. 
 
3.10 Verwijderen hekken 
De vliegbasis was in het verleden gecompartimenteerd door de 
aanwezigheid van talrijke hekwerken, waarvan de meeste twee tot 
tweeënhalve meter hoog waren en voorzien waren van uitstaanders 
(van den Bijtel 2004; figuur 6). Dit leidde ertoe dat de verplaatsingen 
van dieren, vooral van grotere soorten, zoals reeën, van en naar de 
vliegbasis, maar ook binnen de vliegbasis zelf, meer of minder sterk 
werden belemmerd.  
Om deze belemmeringen op te heffen, is een groot deel van de 
binnenhekken verwijderd. Op enkele plekken zijn om cultuurhistorische 
redenen delen van binnenhekken gehandhaafd. Om de toeloop van 
bezoekers van de vliegbasis beter te kunnen reguleren, zijn de buiten-
hekken gehandhaafd. Wel zijn er op diverse plaatsen openingen 
gemaakt waardoor dieren (en mensen) het terrein op en af kunnen. 
Behalve dat de binnenhekken door vogels nu en dan werden gebruikt 
als rustplaats, zang- en uitkijkpost, hebben deze verder geen gunstige 
ecologische functie. Met het verwijderen van de hekken zijn de 
belemmeringen voor de verplaatsingen van dieren binnen de vliegbasis 
(provinciale deel) grotendeels weggenomen. Het hek rond het CNA in 
het zuidwesten van het gebied zal in het kader van de ecologische 
corridor middels speciale voorzieningen passeerbaar worden gemaakt 
voor grotere dieren. 
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Figuur 6. Hekwerken op en rond de vliegbasis 
  Bron: van den Bijtel 2004 
 
3.11 Schapenbegrazing 
In de winter van 2009/10 verschenen er voor het eerst schapen op de 
vliegbasis; toen nog alleen om op het terrein van de VBOI Hotpit en in 
shelter 626 de winter door te brengen en te lammeren. Vanaf het 
voorjaar van 2011 werden ze ook ingezet voor het beheer van het 
terrein. Jaarlijks moest een oppervlakte van ongeveer 150 hectare 
door schapen worden begraasd; de resterende 50 hectare bleef in 
maaibeheer (éénmaal per jaar maaien en afvoeren maaisel). 

Het ecologische doel van de schapenbegrazing was drieledig: 
 een toename van de structuur en dynamiek in de graslanden;  
 een toename van de soortenrijkdom doordat de schapen in hun 

vacht plantenzaden meebrengen uit andere terreinen, en 
 het tegengaan van vervilting van graslanden door het openen van 

de vegetatiemat en de strooisellaag. 
 
Daarnaast was er ook nog een recreatieve doelstelling: voor de 
recreant is het aantrekkelijk een schaapskudde door het terrein te zien 
lopen. 

 
Schaapskudde grazend binnen een flexinet (HB) 
 
 



 

26 
 

De schapenbegrazing werd echter geheel anders toegepast dan velen 
zich hadden voorgesteld: geen schaapskudde die onder begeleiding 
van een herder en enkele honden door het veld trok, maar een kudde 
die één of enkele dagen lang binnen een flexinet rondliep op een 
stukje van een paar hectare groot.  
Maar belangrijker dan de wreed verstoorde idylle van de recreant was 
het feit dat algauw bleek dat de ecologische doelstellingen niet werden 
gehaald. Weliswaar leidde de begrazing met schapen op sommige 
plekken tot een toename van de structuur, maar dat was meer een 
gevolg van het feit dat de schapen niet in staat waren alle staande 
vegetatie weg te grazen, waardoor de begraasde graslanden met een 
behoorlijk aandeel staande vegetatie de winter in gingen. Uiteindelijk 
zou dit kunnen leiden tot een ongewenste verruiging en/of versnelde 
vervilting van de graslanden. Ook hebben de schapen klaarblijkelijk 
zaden van verschillende plantensoorten aangevoerd. Zo werden in 
2013 en 2014 plantensoorten aangetroffen die in de jaren daarvoor 
niet op de vliegbasis aanwezig waren. Voorbeelden hiervan zijn 
geoorde zuring en grote en kleine ratelaar. 

De schapen zijn echter niet in staat gebleken de vervilting van de 
graslanden tegen te gaan. Sterker nog, omdat deze grazers er bij 
lange na niet in slaagden over de gehele te begrazen oppervlakte 
(150 ha) alle staande vegetatie te verwijderen, trad er op diverse 
plekken een versnelde vervilting op doordat de staande vegetatie 
neersloeg of omdat er bij nat weer met te veel dieren werd begraasd, 
waardoor de staande vegetatie werd vertrapt.  
De belangrijkste oorzaak dat de schapen er niet slaagden alle staande 
vegetatie weg te grazen, was het feit dat er in de periode waarin de 
gewasproductie het hoogst is (late voorjaar, vroege zomer) er niet 
gegraasd kon en mocht worden vanwege de grondbroedende 
graslandvogels. De begrazingsachterstand die hierdoor werd 
opgelopen, kon later in het jaar niet meer worden ingehaald, al had de 
eigenaar van de schaapskuddes verzekerd dat dit wel zou lukken. 
 
 

 
Aanblik van een graslandperceel dat onder natte omstandigheden met een hoge 
dichtheid aan schapen is begraasd. Een groot deel van de staande vegetatie is vertrapt 
en ligt tegen de bodem aan (HB) 
 
De begrazing en betreding leidde bovendien tot een zekere omkering 
van de successie. Als een perceel op relatief droge zandgrond dat 
lange tijd intensief agrarisch gebruikt is, wordt omgevormd naar 
natuur, dan gaat vaak na enkele jaren gestreepte witbol (een 
grassoort) de vegetatie overheersen. Afhankelijk van onder andere het 
beheer en de samenstelling van de bodem kan deze zogeheten 
witbolfase langdurig standhouden. 
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In de graslanden van de vliegbasis komt gestreepte witbol ook voor, 
maar in zeer lage dichtheden; hier en daar een polletje met een paar 
halmen. In de nazomer van 2012 werd vastgesteld dat op de percelen 
waar regelmatig schapen graasden, gestreepte witbol sterk toenam.  
Onder andere in de graslanden ten noorden van de noordelijke rolbaan 
hadden zich forse horsten van gestreepte witbol ontwikkeld. De 
schapen die op de vliegbasis graasden, werden niet of nauwelijks 
bijgevoerd. Er zijn dus geen extra voedingsstoffen aangevoerd. De 
voedingsstoffen die ze uitpoepten en die als mest op de graslanden 
terechtkwam, hadden ze eerder met hun graaswerk aan het terrein 
onttrokken. Vermoedelijk maken de schapen bepaalde voedingsstoffen 
die in voor planten niet-opneembare verbindingen zijn vastgelegd in de 
bodem of in planten, door betreding, door het gekrab met hun hoeven 
of door hun spijsvertering weer beschikbaar en opneembaar voor 
planten zodat er een zekere mate van voedselverrijking optreedt. 
Behalve aan de toename van gestreepte witbol was dit ook te zien aan 
een toename van de hoogte en de dichtheid van de vegetatie (aantal 
halmen per vierkante meter) in percelen die regelmatig werden 
begraasd door schapen. 
Ten slotte waren er nog drie andere min of meer onvoorziene effecten 
van de schapenbegrazing die ten nauwste samenhangen met de hoge 
dichtheid aan dieren binnen de flexinetten.  
In de eerste plaats was dat het risico dat de grazende schapen vooral 
in de voorbeweidingsperiode (tot half april) vormden voor grond-
broedende graslandvogels zoals graspieper en veldleeuwerik. Binnen 
de flexinetten liepen vaak zoveel schapen dat het voor de dieren 
onmogelijk was om eventuele nesten te ontwijken.  
In de tweede plaats werden kwetsbare vegetaties met veel korst-
mossen of grote plakkaten rozetvormende planten (muizenoor) binnen 
de flexinetten vaak volledig kapotgetrapt of -gekrabt door de scherpe 
hoeven van de schapen. Het risico bestaat dat als dit bij herhaling 
gebeurt, deze vegetaties zich pas na lange tijd of zelfs geheel niet 
meer herstellen. 

In de derde plaats produceerden de vele schapen binnen de flexi-
netten een overmaat aan mest. Na enkele dagen was de vegetatie 
binnen een flexinet soms helemaal bedekt met schapenkeutels. De 
overvloed aan mest die de planten soms bedekte, kan ertoe leiden dat 
planten verbranden.  

 
Na enkele dagen begrazing binnen een flexinet ziet het er soms zo uit: de vegetatie 
gaat voor een deel schuil onder een dikke laag keutels (HB)  
 
Bovendien kan de forse keutelproductie ook leiden tot een ongewenste 
herverdeling van voedingsstoffen. De graslanden op de vliegbasis 
bestaan uit een mozaïek van de verschillende graslandtypen; geen tien 
meter is hetzelfde. Dit mozaïek bestaat bij gratie van kleine verschillen 
in de beschikbaarheid van vocht en voedingsstoffen en in de expositie 
ten opzichte van de zon die een gevolg zijn van het microreliëf. Het 
risico bestaat dat de verschillen in de beschikbaarheid van voedings-



 

28 
 

stoffen door het overvloedige gekeutel van de schapen verloren gaat 
waardoor na verloop van tijd ook het mozaïek aan graslandtypen (ten 
dele) verdwijnt en er slechts enkele dominante graslandtypen 
overblijven. 

 
Grazende schapen op de heuvel van de VBOI Noord, 30 augustus 2012 (HV) 
 
Na diverse gesprekken en zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen 
is in 2013 besloten op het overgrote deel van de graslanden wederom 
een maaibeheer (éénmaal maaien in de nazomer of vroege herfst en 
afvoeren van het maaisel) in te stellen. Het feit dat het begrazings-
beheer ten opzichte van het maaibeheer geen financiële voordelen 
biedt, speelde ook een rol in deze beslissing. Alleen op het perceel ten 
zuiden van het Sheltergebied, tussen de oostelijke toegangsweg en de 
knikweg, blijft begrazing de methode van beheer. Voorts zullen de 

schapen worden ingezet voor het beheren van terreindelen waar een 
maaimachine moeilijk kan komen, zoals enkele zeer open bospercelen, 
en periodiek voor het begrazen van de heidevelden. 
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4.1 Inleiding 
Het monitoringsonderzoek in de periode 2011 tot en met 2013 heeft 
een veelheid aan gegevens opgeleverd. De hoeveelheid gegevens is 
zodanig groot, dat slechts een klein deel van de onderzochte 
soorten in dit rapport besproken kan worden. Er moest derhalve 
een selectie worden gemaakt. Deze selectie is gemaakt op basis van 
de volgende criteria: 
 de zeldzaamheid van de soort(groep); 
 de betekenis van de (deel)populatie van de soort op provinciaal 

of landelijk niveau; 
 de indicatieve waarde van de soort(groep) voor de kwaliteit van 

het habitat, en 
 de relevantie van de soort in relatie tot de herontwikkeling van 

de vliegbasis. 
 

Een soort die zeldzaam is, waarvan in de provincie slechts enkele 
kleine populaties aanwezig zijn, waarvan de aanwezigheid indicatief 
is voor een goede kwaliteit van het habitat en waarvan de opper-
vlakte geschikt habitat door de geplande ontwikkelingen op de 
vliegbasis toeneemt, of juist afneemt, komt in aanmerking om in dit 
rapport te worden besproken. Echter, er komen op de vliegbasis 
veel soorten voor die aan deze criteria voldoen. De keuze van de 
soorten die worden besproken, is gemaakt door de auteur van deze 
rapportage, en is dus tot op zekere hoogte arbitrair. 
 
4.2 Vaatplanten 
Het onderzoek naar vaatplanten maakte geen onderdeel uit van de 
onderzoeksopdracht. Bij de uitvoering van het onderzoek zijn echter 
toch verschillende vaatplanten onderzocht, waarvan er hier drie 
besproken worden. De gelobde maanvaren is een kensoort van 
heischrale graslanden en feitelijk een doelsoort voor de vegetatie-
ontwikkeling van bepaalde typen grasland op de vliegbasis. De 
brede orchis is een soort van soortenrijke, relatief schrale 

graslanden op meest vochtige tot natte bodems, die op de vlieg-
basis voorkomt op één plek met heel specifieke eigenschappen. De 
rietorchis is van de drie soorten wel de vreemdste eend in de bijt. 
Deze orchidee van natte graslanden en moerassige vegetaties, is 
onderzocht omdat het wel en wee van deze soort direct gerelateerd 
is aan de werkzaamheden die op de vliegbasis zijn uitgevoerd.  
 
4.2.1 Gelobde maanvaren Botrychium lunaria 
De gelobde maanvaren komt op de vliegbasis alleen voor in de 
Middle East. De soort groeit hier in een ondiepe laagte in een 
vochtige heischrale vegetatie met onder andere pijpenstrootje, 
gewoon schapengras, borstelgras, struikhei, dophei, hondsviooltje, 
liggend walstro, scherpe fijnstraal, bochtig en stijf havikskruid.  

 
Tabel 6. Aantalsontwikkeling van de gelobde maanvaren 
 
Het aantal planten van de gelobde maanvaren nam vanaf 2010 
geleidelijk af tot 36 getelde exemplaren in 2012 (tabel 6). In 
oktober van dat jaar is de groeiplaats en de omgeving daarvan voor 
het eerst na enkele jaren weer gemaaid. Deze maaibeurt lijkt zijn 
vruchten te hebben afgeworpen, want in 2013 was het aantal 
getelde exemplaren ten opzichte van 2010 verdubbeld. Bovendien 
werden er voor het eerst ook maanvarentjes gevonden ten oosten 
en zuidoosten van de oorspronkelijke groeiplaats. Er werd zelfs een 
exemplaar gevonden in de rand van de rolbaan op enkele tientallen  
meters afstand van de oorspronkelijke groeiplaats. 
Na een aanvankelijke achteruitgang lijkt het aantal planten van de 
gelobde maanvaren dankzij het gerichte maaibeheer weer toe te 
nemen. Ook in 2014 en 2015 zijn op de groeiplaats meer dan 
honderd exemplaren geteld. 
 

2010 2011 2012 2013
76 63 36 153
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De gelobde maanvaren lijkt goed te reageren op het gerichte maaibeheer (HB) 
 
4.2.2 Brede orchis Dactylorhiza majalis  
Van de brede orchis komt een groeiplaats voor langs het Wethouder 
Lemmenpad. De groeiplaats ligt in een natte laagte waar neerslag-
water stagneert op een oerlaag in de bodem. Deze natte laagte is in 
het veld herkenbaar aan het voorkomen van veel pitrus, maar ook 
van veldrus en moerasrolklaver. 
In 2010 is de groeiplaats omheind met een raster om te voorkomen 
dat de orchideeën vertrapt werden of erger. Het raster zorgt er 
tevens voor dat de orchideeën gevrijwaard blijven van vraat door 
konijnen. Hierdoor worden er vrijwel geen bloeistengels voortijdig 
door konijnen afgegraasd. Nadeel is dat soms vergeten wordt het  
ingesloten veldje te maaien. 

Dat er zo nu en dan een maaibeurt achterwege blijft, heeft geen 
nadelige gevolgen gehad voor de soort (tabel 7). Na een forse dip 
in het droge voorjaar van 2011 is vooral het aantal planten sterk 
toegenomen, een ontwikkeling die zich in 2014 en 2015 heeft 
voortgezet. De toename van het aantal planten dat in bloei komt, 
blijft achter bij de toename van het aantal planten. Het is evenwel 
aannemelijk dat dit jonge planten zijn die nog niet bloeien. 

 
Tabel 7. Aantalsontwikkeling van de brede orchis 

 
Bloeiende brede orchissen in een natte laagte op de vliegbasis (HB) 

2010 2011 2012 2013
aantal planten 11 3 62 75
aantal bloeiende exemplaren 11 3 24 23
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4.2.3 Rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa  
In 2011 werd bij een afvoerpijp langs de rand van het dak van 
bunker 500 een groeiplaats van de rietorchis ontdekt. Er groeiden 
acht planten waarvan er twee bloeiden. Omdat bunker 500 moest 
worden afgebroken, is besloten de planten met een deel van het 
vegetatiedak te verplaatsen naar de oevers van de bentonietpoel in 
de noordelijke heide.  

 
De zode met de rietorchissen van het dak van bunker 500 is met een deel van het 
omringende vegetatiedak verplaatst naar de westoever van de bentonietpoel (HB) 
 
Deze verplaatsing werd uitgevoerd in het najaar van 2011 en lijkt 
succesvol te zijn verlopen. Zowel in 2012 als in 2013 zijn er        
rietorchissen opgekomen en hebben ze ook gebloeid (tabel 8). Of 
de soort zich hier blijvend kan handhaven, moet worden afgewacht. 
Wel werd in 2012 langs de oostrand van de bentonietpoel ook een 

exemplaar met gevlekte bladen gevonden; de verplaatste exem-
plaren hebben ongevlekte bladen. 

 
Tabel 8. Aantalsontwikkeling van de rietorchis 

De groene kolom heeft betrekking op de oorspronkelijke groeiplaats 
op het dak van bunker 500 

 
4.3 Paddenstoelen 
Gedurende het onderzoek is jaarlijks op de bekende groeiplaatsen 
van zo’n veertig soorten paddenstoelen het aantal exemplaren 
geteld. Vijf van deze soorten worden hieronder besproken. Drie 
hiervan (rozesneesatijnzwam, karmozijnwasplaat en puntmuts-
wasplaat) zijn soorten van schrale onbemeste graslanden en 
karakteristiek voor de graslanden van de vliegbasis. Twee soorten 
(melkboleet en lariksridderzwam) vormen ectomycorrhiza met 
bepaalde boomsoorten. Ze groeien in schrale vegetaties buiten het 
bos aan de randen van percelen van de boomsoort waarmee ze 
mycorrhiza vormen. 
 
4.3.1 Rozesneesatijnzwam Entoloma callirhodon 
In september 2010 werd op de vliegbasis een groeiplaats van de 
rozesneesatijnzwam ontdekt, een soort die tot dan toe nog niet 
eerder in Nederland was aangetroffen. Inmiddels is de soort ook op 
twee andere plaatsen aangetroffen, in Noord-Brabant en in de 
Noordhollandse duinen. 
De groeiplaats op de vliegbasis bevindt zich in de berm van het 
asfaltweggetje ten zuiden van baankop-oost. De bermen van dit 
weggetje dat door een droog tot vochtig heideveld loopt, zijn 
begroeid met een heischrale vegetatie met veel kruipganzerik die 
erg rijk is aan kenmerkende graslandpaddenstoelen. In 2010 en 
2011 zijn de bermen niet gemaaid, waardoor een zekere mate van 
verruiging begon op te treden. Vanaf het najaar van 2012 worden  

2010 2011 2012 2013
aantal planten - 8 14 8
aantal bloeiende exemplaren - 2 5 7
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de bermen weer jaarlijks gemaaid en is de verruiging goeddeels 
teruggedrongen. 

 
De rozesneesatijnzwam komt op slechts drie plaatsen in Nederland voor (HB) 
 

Het grootste aantal rozesneesatijnzwammen is aangetroffen in 
2011: elf exemplaren (tabel 9). In 2012 en 2013 zijn geen 
exemplaren gevonden. In 2012 was dit mogelijk een gevolg van de 
verruiging van de groeiplaats, in 2013 van de droge zomermaanden 
juli en augustus. De soort is evenwel niet verdwenen; in 2014 zijn 
op de groeiplaats weer 19 exemplaren geteld. 

 
Tabel 9. Aantal rozesneesatijnzwammen op de groeiplaats op 

de vliegbasis 

4.3.2 Karmozijnwasplaat Hygrocybe phaeococcinea 
De karmozijnwasplaat is een vrij zeldzame soort die als bedreigd op 
de Rode Lijst is opgenomen. Net als veel andere wasplaten is het 
een kenmerkende soort van schrale graslanden, die in Nederland 
vooral voorkomt in de duinstreek. In Utrecht komt de soort alleen 
voor op de vliegbasis waar tussen 2011 en 2013 elf groeiplaatsen 
zijn vastgesteld. De grootste groeiplaatsen, waar in sommige jaren 
meer dan honderd sporenlichamen (paddenstoelen) worden geteld, 
liggen in het Sheltergebied (figuur 7).  

 
Figuur 7. Groeiplaatsen van de karmozijnwasplaat 

De omvang van de stip is een maat voor het maximumaantal 
sporenlichamen dat op een groeiplaats is geteld 

 

Uit tabel 10 blijkt dat in één jaar nooit op alle bekende groeiplaat-
sen sporenlichamen zijn aangetroffen. Immers, het grootste aantal 

2010 2011 2012 2013
aantal exemplaren 1 11 0 0
aantal groeiplaatsen 1 1 0 0
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groeiplaatsen waarin de soort in één bepaald jaar is vastgesteld, is 
acht, terwijl er in totaal elf groeiplaatsen bekend zijn. Het grootste 
aantal sporenlichamen dat in een jaar werd geteld, bedroeg 
340 (2012). De soort werd toen op acht groeiplaatsen aangetroffen. 

 
Tabel 10. Aantal groeiplaatsen en karmozijnwasplaten per jaar 

 
Groepje karmozijnwasplaten in het grasland langs de westelijke rolbaan in het 
Sheltergebied (HB) 
 
Kenmerkend voor paddenstoelen zijn de grote fluctuaties in het 
aantal getelde sporenlichamen per jaar. Omdat het aantal 
groeiplaatsen geen eenduidige trend vertoont, kan op basis van de 

verzamelde gegevens geen uitspraak worden gedaan over een 
eventuele voor- of achteruitgang van de soort. 
 
4.3.3 Puntmutswasplaat Hygrocybe acutoconica 
De puntmutswasplaat is een vrij algemene soort die als kwetsbaar 
op de Rode Lijst is opgenomen. Net als de karmozijnwasplaat is 
het een kenmerkende soort van schrale graslanden op iets 
kalkhoudende zandbodems. In Nederland komt de soort vooral in 
de duinstreek voor. In Utrecht zijn alleen uit het uiterste 
noordwesten van de provincie enkele groeiplaatsen bekend. Op de 
vliegbasis zijn tussen 2011 en 2013 vijf groeiplaatsen vastgesteld 
(figuur 8). 

 
Figuur 8. Groeiplaatsen van de puntmutswasplaat 

De omvang van de stip is een maat voor het maximumaantal 
sporenlichamen dat op een groeiplaats is geteld 

2010 2011 2012 2013
aantal exemplaren 1 31 340 11
aantal groeiplaatsen 1 5 8 2
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Tabel 11. Aantal groeiplaatsen en puntmutswasplaten per jaar 
 

Het grootste aantal sporenlichamen van de puntmutswasplaat dat in 
een jaar werd geteld, bedroeg 111 (2012, tabel 11). Ook bij de 
puntmutswasplaat fluctueert het aantal getelde sporenlichamen 
sterk van jaar tot jaar. Het aantal groeiplaatsen lijkt wel toe te 
nemen, maar deze trend is gebaseerd op zulke lage aantallen, dat 
ook voor deze soort op basis van de verzamelde gegevens geen 
harde uitspraak kan worden gedaan over een eventuele voor- of 
achteruitgang.  

 
Puntmutswasplaten in het grasland bij baankop-oost (HB)

4.3.4 Melkboleet Suillus granulatus 
De melkboleet vormt ectomycorrhiza met grove den. Van deze soort 
komt op de vliegbasis één groeiplaats voor: in een zeer ijle grazige 
vegetatie met buntgras en zandstruisgras aan de rand van een jong 
grove dennenbosje nabij de BOSpomp. Tot 2011 was er nog een 
tweede groeiplaats aanwezig op het terrein van het Nationaal 
Militair Museum. Deze groeiplaats is bij de bouw van het museum 
en de herinrichting van het terrein verloren gegaan. 

 
De melkboleet is in het binnenland een zeldzame verschijning (HB) 
 
Het aantal exemplaren van de melkboleet op de groeiplaats varieert 
van jaar tot jaar. Het grootste aantal is vastgesteld in 2013: 11 
exemplaren (tabel 12). 

2010 2011 2012 2013
aantal exemplaren 80 38 111 32
aantal groeiplaatsen 3 4 4 5
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Ook het tijdstip waarop de boleten verschijnen, kan meer dan een 
maand verschillen. Meestal verschijnen ze in september, maar in 
sommige jaren al in augustus (2009) of pas in oktober (tabel 12). 

 
Tabel 12. Aantal melkboleten op de groeiplaats op de vliegbasis 

en de vinddata 
 

4.3.5 Lariksridderzwam Tricholoma psammopus 
In 2010, toen deze soort voor het eerst op de vliegbasis werd 
aangetroffen, was de lariksridderzwam al vele jaren niet meer in 
Nederland waargenomen. Er werd vanuitgegaan dat de soort was 
uitgestorven. Sindsdien is de soort op nog twee andere plaatsen in 
Nederland (Drenthe en Twente) teruggevonden.  
Op de vliegbasis groeit de lariksridderzwam enkele plekken langs de 
rand van een perceel met Japanse Lariks aan de noordoostzijde van 
het Sheltergebied. De soort groeit hier in schrale mosrijke, grazige 
vegetaties buiten het bos. 
Opvallend is dat bijna elk jaar op andere plekken langs de randen 
van het lariksperceel exemplaren van deze ridderzwam zijn 
gevonden. Op slechts twee plekken is de soort meer jaren 
achtereen aangetroffen. In 2012 zijn op drie plekken langs het 
lariksperceel exemplaren van deze soort gevonden (tabel 13); in de 
overige jaren op slechts één of twee plekken. Het aantal getelde 
paddenstoelen is relatief laag. Het hoogste aantal, 15 exemplaren, 
werd geteld in 2012; het laagste aantal in 2011 (tabel 13). 

 
Tabel 13. Aantal lariksridderzwammen op de groeiplaatsen op 

de vliegbasis 

 
Toen in 2010 enkele lariksridderzwammen werden gvonden langs een lariksperceel 
in het Sheltergebied, was de soort al vele jaren niet meer in Nederland 
waargenomen (HB) 
 
4.3.6 Paddenstoelen in de proefvlakken 
In de monitoringsjaren 2011, 2012 en 2013 zijn de tien proef-
vlakken uitgebreid onderzocht op het voorkomen van padden-
stoelen. Dit onderzoek bestond enerzijds uit het karteren van de 
groeiplaatsen van een aantal in het veld goed herkenbare soorten 
en anderzijds uit het verkrijgen van een zo goed mogelijk overzicht 
van de totale mycoflora van de proefvlakken.  

2010 2011 2012 2013
aantal exemplaren 12 6 15 11
aantal groeiplaatsen 2 1 3 2

2010 2011 2012 2013
aantal exemplaren 4 1 4 11
vinddatum 3-9-2010 20-9-2011 7-10-2012 27-9-2013
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In figuur 9 is een voorbeeld gegeven van de uitkomsten van de 
kartering. In deze figuur is het geschatte/getelde aantal gewone 
sneeuwzwammetjes per proefvlak in 2011 weergegeven. Het aantal 
exemplaren liep uiteen van 64 exemplaren in proefvlak 8 tot bijna 
197.000 in proefvlak 3.  

 
Figuur 9. Geschatte aantal exemplaren per proefvlak van het 

gewoon sneeuwzwammetje in 2011 
De omvang van de stip is een maat voor het aantal  

 
Het verspreidingsbeeld in de drie onderzoeksjaren bleef bij deze 
soort in grote lijnen gelijk. Waar de soort in 2011 talrijk was, was 
die ook in de andere jaren talrijk; waar de soort in 2011 schaars 
was, was die ook in de andere jaren schaars. Wel kunnen er tussen 
jaren grote verschillen in aantallen paddenstoelen optreden. Zo 
werd in 2013 bij baankop-oost (proefvlak 4) een groeiplaats van 

minstens 40.000 gewone sneeuwzwammetjes vastgesteld; ruim vijf 
keer zoveel als in 2011 in dit gehele proefvlak. 

 
Sneeuwzwammetjes zover het oog reikt bij baankop-oost, november 2013 (HB) 
 
Bij het opstellen van de soortenlijsten voor de tien proefvlakken zijn 
in alle proefvlakken samen in totaal 452 soorten vastgesteld. Het 
ging hierbij om heel algemene soorten als om grote zeldzaam-
heden, waaronder een aantal soorten die nooit eerder in Nederland 
zijn aangetroffen, zoals de satijnzwammen Entoloma odoratum en 
E. terreum. Beide soorten zijn ter determinatie voorgelegd aan     
dr. M.E. Noordeloos. Van de vastgestelde soorten zijn er 66 
opgenomen op de Rode Lijst en zijn 57 soorten zeldzaam of zeer 
zeldzaam. 
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Bij het bestuderen van de tabel met de vastgestelde soorten per 
proefvlak per jaar (bijlage 3) valt meteen op dat het aantal soorten 
van jaar tot jaar sterk varieert. Dit wordt deels veroorzaakt door de 
korte tijd dat de paddenstoelen van een bepaalde soort zichtbaar 
zijn. Soms is dat maar enkele dagen; in extreme gevallen is dat 
soms nog geen dag. Paddenstoelen die in de vroege ochtend 
zichtbaar zijn, kunnen in de loop van de middag door de felle zon 
helemaal verschrompeld en niet meer vindbaar zijn. Hoe korter de 
tijd dat een soort zichtbaar is, hoe groter de kans dat deze door de 
onderzoekers wordt gemist. Deels worden de variaties in aantallen 
soorten veroorzaakt door het feit dat veel soorten lang niet elk jaar 
sporenlichamen produceren. 
 
4.4 Vleermuizen 
 
4.4.1  Gebruik vleermuizenkasten 
De vleermuizenkasten die in het Munitiepark zijn opgehangen als 
mitigerende maatregel voor de sloop van gebouwen met verblijf-
plaatsen van vleermuizen, worden nog nauwelijks gebruikt. In de 
monitoringsperiode zijn slechts twee waarnemingen verricht van 
vleermuizen die in de kasten verbleven. In juli 2012 werd één 
uitvliegende gewone dwergvleermuis uit de kraamkoloniekast aan 
gebouw 225 gezien en in augustus 2013 werd een roepende en 
later uitvliegende ruige dwergvleermuis waargenomen in een platte 
kast die is opgehangen aan een berk bij gebouw 152.  
Omdat de vleermuizenkasten tot en met 2013 (nog) niet functio-
neren als verblijfplaats voor gewone dwergvleermuizen, moet 
geconcludeerd worden dat het aantal verblijfplaatsen voor deze 
soort op de vliegbasis fors is afgenomen, zeker als ook de verblijf-
plaatsen in de gesloopte gebouwen op het Museumkwartier worden 
meegerekend. Of dit ook geleid heeft tot een afname van het aantal 
dieren dat op de vliegbasis jaagt, is onbekend. 
 

4.4.2  Vleermuizen in de proefvlakken 1 en 2 
De proefvlakken 1 en 2 zijn gedurende de onderzoeksperiode 
jaarlijks op vleermuizen onderzocht. In proefvlak 1 zijn zes soorten 
vastgesteld, in proefvlak 2 zeven (tabel 14).  
 

 
Tabel 14. Gebruik van de proefvlakken 1 en 2 door vleermuizen 

wvb = winterverblijf; zvb = zomerverblijf; j = jachtgebied;  
vl = vliegroute 

 

Proefvlak 2 wordt door de waargenomen soorten alleen gebruikt om 
te jagen. Er zijn geen verblijfplaatsen of vliegroutes vastgesteld. 
Proefvlak 1 vervult voor vleermuizen veel meer functies. Van drie 
soorten, ruige en gewone dwergvleermuis en gewone grootoor-
vleermuis zijn verblijfplaatsen vastgesteld. De zomerverblijven van 
ruige dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis bevonden zich 
in bomen, respectievelijk in een Amerikaanse eik met holten en in 
een robinia met holten. Van de gewone grootoorvleermuis bevindt 
zich in een groepsschuilplaats pal ten noorden van het proefvlak 
ook nog een winterverblijf dat bovendien als paarverblijf dienst 
doet. In deze verblijfplaats overwinteren ook watervleermuizen. 

Proefvlak 1
wvb zvb j vl wvb zvb j vl wvb zvb j vl

Franjestaart
Watervleermuis x x
Ruige dwergvleermuis x x x x
Gewone dwergvleermuis x x x x x x x x x
Rosse vleermuis x x x
Laatvlieger x x x x x
Gewone grootoorvleermuis x x x x

Proefvlak 2
wvb zvb j vl wvb zvb j vl wvb zvb j vl

Franjestaart x x
Watervleermuis x x x
Ruige dwergvleermuis x x x
Gewone dwergvleermuis x x x
Rosse vleermuis x x x
Laatvlieger x x x
Gewone grootoorvleermuis x x

2011 2012 2013

2011 2012 2013
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Gewone grootoorvleermuis in de groepsschuilplaats even ten noorden van het 
proefvlak. Deze groepsschuilplaats doet behalve als winterverblijf ook dienst als 
zomer- en paarverblijf (HB) 
 
Van de gewone dwergvleermuis bevindt zich een zomerverblijf in de 
verkeerstoren. Een tweede zomerverblijf is aanwezig in de 
brandweerkazerne, pal ten zuiden van het proefvlak. 
Van twee soorten, gewone dwergvleermuis en laatvlieger, zijn 
vliegroutes vastgesteld. De vliegroute van de gewone dwerg-
vleermuis loopt van de woonwijk van Soesterberg Noord via het 
verlengde van de Batenburgweg naar Camp New Amsterdam. De 
vliegroute van de laatvlieger loopt vanuit Soesterberg via het brede 
pad midden over het terrein Dorrestein naar de graslanden van de 

vliegbasis. Vooral het relatief beschutte grasland ten noorden van 
de verkeerstoren is van belang als jachtgebied voor deze soort. 
Regelmatig jagen hier tien of meer dieren op insecten, soms op nog 
geen meter boven de grond. Van de overige soorten jagen 
verspreid over het proefvlak, maar het meest langs de bosranden,  
één of enkele individuen. 
 
4.5 Grasland-, heide- en bosrandvogels 
Tijdens het onderzoek naar de broedvogels van open terreinen zijn 
veertien soorten vastgesteld (tabel 15). Van de meeste soorten is 
slechts een beperkt aantal territoria vastgesteld. Alleen van 
boomleeuwerik, veldleeuwerik, boompieper, graspieper, gekraagde 
roodstaart, roodborsttapuit en kneu komen meer of minder 
omvangrijke populaties op de vliegbasis voor. 

 
Tabel 15. Aantal vastgestelde territoria per jaar van broedvogels 

van grasland, heide en bosranden 
 

2010 2011 2012 2013

Kwartel 1 3 4 2
Kievit 0 0 1 0
Houtsnip 1 1 2 4
Nachtzwaluw 0 0 1 3
Boomleeuwerik 32 30 31 31
Veldleeuwerik 166 136 161 163
Boompieper 50 61 60 67
Graspieper 31 69 62 88
Gele kwikstaart 4 5 3 7
Gekraagde roodstaart 32 24 20 25
Paapje 0 0 1 3
Roodborsttapuit 38 33 34 39
Tapuit 7 2 2 9
Kneu 15 25 19 23
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Op grond van hun habitatkeuze kunnen de vastgestelde soorten 
worden ingedeeld in soorten van grasland, soorten van heide en 
soorten van bosranden (hoofdstuk 3, tabel 1). Deze indeling is tot 
op zekere hoogte locatiegebonden. Zo broeden veldleeuwerik en 
graspieper op de vliegbasis alleen in de kleine heideterreintjes die 
omsloten worden door grasland. In de grotere heideterreinen zoals 
de noordelijke heide ontbreken ze geheel. In andere terreinen 
broeden beide soorten wel in heidevelden. De indeling is echter wel 
bruikbaar om in één blik te zien hoe de broedvogels van deze 
habitats zich ontwikkelen. Dit zegt tevens wat over de staat en de 
ontwikkeling van de habitats zelf. In de figuren 10 en 11 is het 
aantalsverloop van de soorten van grasland en van heide en 
bosranden weergegeven. 
Van de soorten van grasland schommelen de aantallen rond 
gemiddelde waarden. Hieruit mag worden afgeleid dat de kwaliteit 
van de graslanden als habitat voor vogels nagenoeg onveranderd is 
ten opzichte van 2010. 
De veldleeuwerik heeft één matig jaar gehad (2011; zie paragraaf 
4.5.1) en de graspieper is toegenomen (paragraaf 4.5.2).  
In de loop van de onderzoeksperiode lijkt het paapje zich op de 
vliegbasis te hebben gevestigd. Het gaat bij deze soort echter om 
vogels die weliswaar voldoen aan de criteria voor een territorium, 
maar die met zekerheid niet gebroed hebben. In beide jaren dat de 
soort op de vliegbasis aanwezig was, zijn de vogels ergens tussen 
half en eind juni weer vertrokken. 
Bij de tapuit doet zich iets vergelijkbaars voor. Het aantal 
vastgestelde territoria fluctueert tussen twee en negen. Hoewel de 
tapuiten die eind mei, begin juni nog aanwezig zijn, volop 
territoriaal gedrag vertonen en soms zelfs met nestmateriaal slepen, 
verdwijnen ze in de loop van juni vaak alsnog. De oorzaak hiervan 
is onbekend. Tot op heden is er slechts in twee jaren (2009 en 
2010) met zekerheid door tapuiten op de vliegbasis gebroed. 

 
Figuur 10. Aantalsontwikkeling van de broedvogels van grasland 
 
Ook de aantallen territoria van de soorten van heide en bosranden 
schommelen rond gemiddelde waarden. Hieruit mag worden 
afgeleid dat de kwaliteit van de heide- en bosrandmilieus als habitat 
voor broedvogels nagenoeg onveranderd is ten opzichte van 2010. 
Van deze groep is de boompieper de talrijkste soort, die licht lijkt 
toe te nemen. Een nieuwe soort die zich gevestigd heeft, is de 
nachtzwaluw. In 2012 werd voor het eerst een territorium van deze 
soort vastgesteld langs de zuidwestrand van het Sheltergebied. In 
2013 werden zelfs drie territoria vastgesteld: twee op de noordelijke 
heide en één aan de westzijde van de Middle East. Langs de 
zuidwestrand van het Sheltergebied werden geen vogels meer 
waargenomen. De vestiging van de soort op de noordelijke heide en 
aan de westkant van de Middle East heeft mogelijk te maken met 
het ontstaan van enkele grotere open vlakten met kaal zand. Op de 
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noordelijke heide ontstonden deze door de bouw van het ecoduct 
Op Hees (over de spoorlijn) en bij de Middle East door de bouw van 
het Nationaal Militair Museum. 

 
Figuur 11. Aantalsontwikkeling van de broedvogels van heide en 

bosranden 
 
4.5.1 Veldleeuwerik Alauda arvensis 
De veldleeuwerik is veruit de talrijkste broedvogel van de gras-
landen. De populatie is met ongeveer 160 territoria min of meer 
stabiel. Alleen 2011 springt er in negatieve zin uit. In dat jaar 
werden ‘slechts’ 136 territoria vastgesteld. Vermoedelijk is dit 
veroorzaakt door het zeer droge voorjaar. Als gevolg hiervan bleef 
de ontwikkeling van de graslanden sterk achter: de grazige 
vegetaties waren laag en ijl, waardoor de graslanden voor de 
veldleeuwerik onvoldoende dekking boden.

Hoewel de fluctuaties in het aantal territoria van de veldleeuwerik 
relatief beperkt is, treden er van jaar tot jaar toch duidelijke 
verschillen op in de verspreiding van de vogels over het terrein. Een 
goed voorbeeld hiervan is de situatie rond het fietspad dwars over 
de basis, het Wethouder Lemmenpad. Dit fietspad werd op 21 mei 
2010 in gebruik genomen. Op dat moment hadden de leeuweriken 
zich al gevestigd. De vogels zaten regelmatig te zingen op de 
hekken langs het fietspad en op twee plekken nestelden 
veldleeuweriken binnen tien meter van het hek.  

 
Figuur 12. Verspreiding van de territoria van de veldleeuwerik 

nabij het Wethouder Lemmenpad in 2010 en 2013 
Het lichtgroene kader rondom het fietspad heeft een breedte van 
270 meter   
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In 2011 was het fietspad tijdens de vestigingsperiode van de 
veldleeuweriken volop in gebruik. De verstoring die het gevolg was 
van het gebruik van het fietspad leidde ertoe dat de vogels de 
directe omgeving van het fietspad zijn gaan mijden. Sinds 2011 is 
er binnen ten minste vijftig meter aan weerszijden van het fietspad 
geen territorium van de veldleeuwerik meer vastgesteld (figuur 12). 
Een soortgelijk verschijnsel trad in 2013 op in de graslandstroken 
langs het museum als gevolg van alle onrust en geluidsverstoring 
die een gevolg waren van alle bouwactiviteiten.  
Hieruit kunnen twee conclusies worden getrokken. In de eerste 
plaats is er onder de huidige condities klaarblijkelijk nog voldoende 
ruimte op de vliegbasis. Dit stelt de veldleeuweriken in staat zich te 
verplaatsen naar andere delen van het terrein, waarbij de totale 
populatie ongeveer gelijk blijft. Hoe groot deze ruimte is en waar 
dus de grens ligt alvorens de populatie nadelige effecten gaat 
ondervinden, is onbekend. Gelet op het hoge aantal territoria per 
oppervlakte-eenheid (dichtheid) van de veldleeuwerik op de 
vliegbasis, kan deze ruimte echter nooit heel groot zijn.  
In de tweede plaats mijden veldleeuweriken locaties waar herhaalde 
verstoring optreedt. Uit de literatuur is bekend dat vooral onvoor-
spelbare activiteiten leiden tot verstoring (Krijgsveld et al. 2008).  
Fietsers die passeren over een doorsnee fietspad van drie tot vijf 
meter breed, zijn heel voorspelbaar. Fietsers die uitwaaieren over 
een meer dan twintig meter brede rolbaan, herhaaldelijk stoppen en 
afstappen om uit te kijken over de banen van de vliegbasis, zijn 
allerminst voorspelbaar en de verstoring is dan ook navenant. 
Gevoegd bij allerlei andere activiteiten die door de gebruikers van 
het fietspad worden ontplooid (onder andere het oplaten van 
vliegers, het rijden of vliegen met radiografisch bestuurbare auto’s 
en vliegtuigjes, het uitlaten van loslopende honden, het scheuren 
met brommers en het klimmen over de hekken langs het fietspad), 
heeft dit ertoe geleid dat het fietspad een zodanige bron van 
verstoring is, dat er geen veldleeuweriken meer broeden in de 
directe omgeving van het fietspad. In dit verband is de beslissing 

om het fiets-/wandelpad over de Lange baan, dat in de winter van 
2015 is opengesteld, af te sluiten gedurende het broedseizoen van 
de veldleeuweriken (en andere grondbroedende graslandvogels), 
een verstandige. 

 
Veldleeuwerik wakend vanaf een hoge post in de buurt van het nest (HB)  
 
4.5.2 Graspieper Anthus pratensis 
De graspieper is in de onderzoeksperiode duidelijk toegenomen. In 
vergelijking met 2010 is het aantal territoria van de graspieper bijna 
verdrievoudigd. Of er werkelijk sprake is van zo’n grote toename of 
dat het aantal territoria in 2010 erg laag was als gevolg van de 
koude, sneeuwrijke winter van 2010, is onbekend. Ten opzichte van 
de beide voorgaande jaren was het aantal territoria in 2013 nog 
weer met bijna dertig toegenomen. Deze toename is mogelijk een 
gevolg van een van de ‘bijproducten’ van het verwijderen van de 
verhardingen. Bij het verwijderen zijn de zoden langs de randen van 
de verhardingen opgestapeld. Hierdoor zijn er langs de tracés waar 
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verhardingen zijn verwijderd, ruigere randjes met een iets hogere 
begroeiing ontstaan. Veel graspiepers hielden zich in 2013 op in en 
langs deze randjes, die ze gebruikten als zangpost, voor dekking en 
om in te broeden. 

 
Graspieper rustend op een kluit in een ruiger randje langs de strook met 
verwijderde verharding (HB) 
 
4.6 Reptielen 
Op de vliegbasis komen vier soorten reptielen voor: hazelworm, 
ringslang, zandhagedis en levendbarende hagedis. Deze vier 
soorten zijn op twee wijzen onderzocht. Met behulp van het 
plaatjesonderzoek (zie paragraaf 3.2.5) is vooral de hazelworm 
goed te onderzoeken. Ook ringslangen kruipen vaak onder plaatjes, 
maar op de vliegbasis worden in het terrein meer dieren 
waargenomen dan onder de plaatjes. Alleen in 2010 en in 2012 zijn 
ringslangen onder de plaatjes aangetroffen. Voor hagedissen is het 

plaatjesonderzoek evenmin een toereikende methode. Weliswaar 
worden regelmatig hagedissen onder, en vaak ook op, de plaatjes 
aangetroffen, maar voor een globale benadering van het aantal in 
het terrein aanwezige dieren is gericht aflopen van geschikt biotoop 
een veel betere methode. In het kader van de monitoring zijn de 
proefvlakken 6, 7, 8 en 9 op deze wijze onderzocht.  
 
4.6.1 Hazelworm Anguis fragilis 
Middels het plaatjesonderzoek is een goed beeld verkregen van de 
verspreiding van de hazelworm op de vliegbasis. In figuur 13 zijn 
alle locaties waar in de jaren 2011 tot 2013 plaatjes zijn uitgelegd, 
weergegeven en per locatie alle waarnemingen en waargenomen 
individuen. 

 
Figuur 13. Verspreiding van de hazelworm op basis van plaatjes-

onderzoek in de periode 2011-2013 
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Uit de kaart blijkt dat de soort op een groot deel van de vliegbasis 
voorkomt. Hogere dichtheden worden aangetroffen in delen van het 
Noordelijk bosgebied, in het Zuidelijk bosgebied, in de Zuidelijke 
bosstrook en op de Kippenfarm. Op de noordelijke heide ontbreekt 
de soort grotendeels en in de op het oog zo geschikte biotopen van 
de Middle East en het Sheltergebied is de soort uitgesproken 
schaars. 
Bij de hazelworm is geen sprake van een trendmatige toe- of 
afname. Het totaal aantal waargenomen dieren varieerde van 24 
(2013) tot 41 (2012), het aantal waarnemingen van 15 (2013) tot 
25 (2011). 

 
Twee hazelwormen onder een tapijttegel (HB) 
 

4.6.2 Zandhagedis Lacerta agilis 
De grootste deelpopulatie van de zandhagedis komt voor in de 
Middle East (figuur 14). In de jaren 2010-2013 zijn hier in totaal 
350 zandhagedissen geteld. Het hoogste aantal dieren dat hier 
tijdens een ronde werd geteld, was 61 exemplaren. In de 
noordelijke heide is de zandhagedis ook vrij talrijk. Hier werden in 
vier jaar tijd 179 exemplaren geteld met een hoogste aantal per 
ronde van 44 (bijlage 5). 

 
Figuur 14. Aantal getelde zandhagedissen in de vier onderzochte 

proefvlakken in de periode 2010-2013 
 
Buiten de onderzochte proefvlakken komt de zandhagedis in lage 
aantallen ook voor in de proefvlakken 1, 2, 3 en 4 en in een aantal 
terreindelen buiten de proefvlakken. 
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Bij de zandhagedis is geen sprake van een trendmatige toe- of 
afname. Na een gestage toename in de eerste twee monitorings-
jaren was het aantal getelde dieren in 2013 weer een stuk lager 
(figuur 15). 

  
Figuur 15. Totaal aantal getelde hagedissen in de onderzochte 

proefvlakken per jaar in de periode 2010-2013 
 
4.6.3 Levendbarende hagedis Zootoca vivipara 
De deelpopulatie van de levendbarende hagedis in de Middel East 
(proefvlak 9) en de noordelijke heide (proefvlak 7) zijn ongeveer 
even groot (figuur 16). In de jaren 2010-2013 zijn hier in totaal 
respectievelijk 71 en 77 exemplaren geteld. Het hoogste aantal 
dieren dat tijdens een ronde werd geteld, was 32 exemplaren. 
Buiten de onderzochte proefvlakken komt de levendbarende 
hagedis in lage aantallen ook voor in de proefvlakken 3 en 4 en 
in een aantal terreindelen buiten de proefvlakken. 

 
Figuur 16. Aantal getelde levendbarende hagedissen in de vier 

onderzochte proefvlakken in de periode 2010-2013 
 
De levendbarende hagedis is de afgelopen vier jaar op de vliegbasis 
duidelijk toegenomen. Ten opzichte van 2010 was het aantal 
getelde dieren in 2013 verzesvoudigd (figuur 15; bijlage 5). De 
toename is in de proefvlakken 7 en 9 ongeveer even groot. In 
proefvlak 7 is niet alleen het aantal dieren toegenomen, maar ook 
de oppervlakte van het leefgebied. In 2010 en 2011 kwam de soort 
alleen voor in een klein deel in het zuiden van het proefvlak. Vanaf 
2012 wordt de soort in vrijwel het gehele proefvlak waargenomen.  
Er is geen direct aanwijsbare oorzaak voor de toename. In de 
proefvlakken (7 en 9) waar de toename het sterkst was, hebben 
geen ingrepen plaatsgevonden en zijn geen veranderingen in het 
beheer doorgevoerd. 
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4.7 Dagvlinders 
In de proefvlakken op de vliegbasis zijn in totaal 33 soorten 
dagvlinders waargenomen (tabel 16, bijlage 6). De meeste soorten 
zijn in alle jaren waargenomen. Zes soorten zijn in slechts één van 
de onderzoeksjaren gezien. Bij drie soorten (bruine eikenpage, gele 
luzernevlinder, koninginnenpage) hebben de waarnemingen 
vermoedelijk betrekking op zwervende of trekkende vlinders. Twee 
soorten (koevinkje en landkaartje) worden wel jaarlijks op de 
vliegbasis waargenomen, maar hun gebruikelijke vlieglocaties liggen 
buiten de proefvlakken. De oranje luzernevlinder is een trekvlinder 
die in Nederland in de meeste jaren in lage aantallen aanwezig is. 
In sommige jaren kunnen zich echter omvangrijke invasies 
voordoen, zoals in 2013 toen de soort tot ver in oktober op de 
vliegbasis aanwezig was. In 2009 was er eveneens een (kleinere) 
invasie en ook toen is de soort op de vliegbasis waargenomen. 

 
In 2013 deed zich een omvangrijke invasie van de oranje luzernevlinder voor (HB)

De waargenomen soorten kunnen op grond van de habitatvoor-
keuren van de vlinders worden ingedeeld in een aantal groepen 
(figuur 17). De vlinders van grasland vormen met negen soorten de 
grootste groep, gevolgd door de ubiquisten met zeven soorten en 
de groep van vlinders van bosrand en grasland met zes soorten. 

 
Tabel 16. Vastgestelde dagvlinders ingedeeld naar habitat   

De kolom aantal geeft het totale aantal getelde exemplaren in de 
jaren 2010-2013 

Habitat Aantal
bont zandoogje Pararge aegeria bosrand 748
bruine eikenpage Satyrium ilicis bos en bosrand 1
citroenvlinder Gonepteryx rhamni bos en bosrand 354
eikenpage Neozephyrus quercus bos en bosrand 181
gehakkelde aurelia Polygonia c-album bos en bosrand 121
boomblauwtje Celastrina argiolus bos en heide 281
bruin zandoogje Maniola jurtina bosrand en grasland 13350
geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris bosrand en grasland 8322
groot dikkopje Ochlodes faunus bosrand en grasland 1520
koevinkje Aphantopus hyperantus bosrand en grasland 3
landkaartje Araschnia levana bosrand en grasland 1
zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola bosrand en grasland 931
groentje Callophrys rubi bosrand en heide 95
argusvlinder Lasiommata megera grasland 5
bruin blauwtje Plebeius agestis grasland 42
gele luzernevlinder Colias hyale grasland 1
hooibeestje Coenonympha pamphilus grasland 5528
icarusblauwtje Polyommatus icarus grasland 2416
kleine parelmoervlinder Issoria lathonia grasland 5
koninginnenpage Papilio machaon grasland 1
oranje luzernevlinder Colias croceus grasland 12
oranjetipje Anthocharis cardamines grasland 32
kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas grasland en heide 1284
kommavlinder Hesperia comma grasland en heide 2490
heideblauwtje Plebeius argus heide 105
heivlinder Hipparchia semele heide en stuifzand 245
atalanta Vanessa atalanta ubiquist 571
dagpauwoog Inachis io ubiquist 52
distelvlinder Vanessa cardui ubiquist 46
groot koolwitje Pieris brassicae ubiquist 189
klein geaderd witje Pieris napi ubiquist 483
klein koolwitje Pieris rapae ubiquist 556
kleine vos Aglais urticae ubiquist 377

Soort
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Aantalsmatig is de groep soorten van bosranden en grasland met 
een totaal van 2.4127 getelde exemplaren in alle proefvlakken 
samen over de vier onderzoeksjaren veruit de grootste (figuur 17; 
tabel 15). De soorten van grasland zijn met 8.042 getelde 
exemplaren een goede tweede. Opvallend is dat algemene vlinders 
die betrekkelijk weinig eisen stellen aan de omgeving en in heel 
uiteenlopende habitats voorkomen, de zogeheten ubiquisten, op de 
vliegbasis relatief schaars zijn. De rupsen van veel van deze soorten 
leven op grote brandnetel, een soort die op de vliegbasis beperkt is 
tot wat rijkere, licht verstoorde milieus, zoals de omgeving van 
bebouwing. 

 
Figuur 17. Aandeel van de verschillende groepen dagvlinders met 

overeenkomstige habitatvoorkeuren op basis van het 
totaal aantal getelde exemplaren in de proefvlakken in 
de periode 2010-2013 

 

4.7.1 Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 
Het geelspietdikkopje is een van de talrijkste vlindersoorten op de 
vliegbasis. In 2013 zijn in alle proefvlakken samen ruim vierduizend 
‘geelsprieten’ geteld. Het aantal getelde geelsprietdikkopjes is 
gestaag toegenomen, van 817 in 2010 tot 4.037 in 2013 (bijlage 7). 
Hoewel deze trend zich niet in alle proefvlakken voordoet, is er 
vermoedelijk toch sprake van een reële toename. Mogelijk houdt 
deze toename verband met het feit dat er in vergelijking met 
vroeger jaren iets minder gemaaid wordt, zoals in sommige (zeer) 
open bospercelen en de grasveldjes rondom de shelters (proefvlak 
2), waardoor er meer rupsen overleven. Geelsprietdikkopjes 
overwinteren als rups in overjarige (staande) stengels van grassen, 
zoals pijpenstrootje, gladde en gestreepte witbol. Op de vliegbasis 
worden ook veelvuldig eitjes afgezet op fijn schapengras. 
 

 
Wijfje van het geelsprietdikkopje zet eitjes af op een stengel van gladde witbol 
(HB) 
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Geelsprietdikkopjes zijn in alle proefvlakken waargenomen. De soort 
komt het meest voor in bloemrijke droge graslanden die grenzen 
aan bos. De grootste aantallen zijn dan ook geteld in de proef-
vlakken met een aanzienlijke lengte bosrand, zoals in de proef-
vlakken 1, 2, 3, 4 en 6 (figuur 18, bijlage 6 en 7). Op grotere 
afstand van een bosrand (of geïsoleerde opgaande beplanting) 
worden geelsprietdikkopjes uitgesproken schaars. In grote delen 
van de uitgestrekte open graslanden van de vliegbasis (proefvlak 5) 
ontbreken ze dan ook nagenoeg geheel, evenals in gesloten bos. 

 
Figuur 18. Aantal getelde geelsprietdikkopjes in de proefvlakken 

in de periode 2010-2013 
 
Op sommige dagen aan het eind van de middag, begin van de 
avond verzamelen geelsprietdikkopjes zich in groepen en groepjes 
op planten die iets boven de vegetatie uitsteken, zoals gewoon 

duizendblad en knoopkruid, of in de toppen van de halmen van 
grassen. Op een paar vlak bij elkaar staande planten zitten dan 
soms wel twintig of dertig vlinders bijeen. Als dergelijke samen-
scholingen zich voordoen, zijn de vlinders makkelijk te tellen en 
ontstaat er een goed beeld van het aantal dieren dat in een bepaald 
gebiedsdeel aanwezig is. Na verloop van tijd, vaak na nog geen half 
uur, kruipen de dieren vervolgens één voor één weg in de 
vegetatie, al dan niet achterwaarts.  

 
Deze drie geelsprietdikkopjes op de bloeiwijze van gewoon duizendblad maken 
deel uit van een samenscholing die uit in totaal 29 vlinders bestond, 13 juli 2013 
(HB) 
 
4.7.2 Kommavlinder Hesperia comma 
De kommavlinder is op de vliegbasis een vrij algemene soort die in 
alle proefvlakken is aangetroffen. Het totaal aantal getelde vlinders 
in de proefvlakken varieerde in de periode 2010-2013 van 533 



 

49 
 

exemplaren in 2012 tot 687 exemplaren in 2013. In de meeste 
proefvlakken fluctueert het aantal rond een gemiddelde waarde, zij 
het met aanzienlijke jaarlijkse verschillen. In de proefvlakken 3 en 9 
is sprake van meer trendmatige ontwikkelingen, al zijn die wel 
volkomen tegengesteld aan elkaar. In proefvlak 9 is de komma-
vlinder fors afgenomen, terwijl de soort in proefvlak 3 sterk is 
toegenomen (figuur 19). Welke factoren verantwoordelijk zijn voor 
deze grote lokale verschillen, is onduidelijk. Het beheer van de 
beide proefvlakken heeft geen grote veranderingen ondergaan en 
ook het weer lijkt geen rol te spelen, omdat in dat geval verwacht 
mag worden dat de trend op de gehele vliegbasis dezelfde is. 

 
Figuur 19.  Aantalsontwikkeling van de kommavlinder in de 

proefvlakken 3 en 9 in de periode 2010-2013  
 
De grootste aantallen kommavlinders zijn geteld in de proefvlakken 
met veel variatie in begroeiingstypen. De meeste kommavlinders 

worden geteld in proefvlakken met een afwisseling van bos, bloem-
rijk grasland en heide (figuur 20). Hier kunnen de dichtheden (het 
aantal vlinders per oppervlakte-eenheid) oplopen tot zo’n zestig 
exemplaren per ha (proefvlakken 6 en 9). In proefvlakken die alleen 
uit grasland bestaan (5 en 10), is de dichtheid ongeveer 20 vlinders 
per ha. In de proefvlakken waarin naast bos(randen) voornamelijk 
heide of voornamelijk droog grasland aanwezig is, liggen de 
dichtheden tussen deze uitersten in. 

 
Figuur 20. Aantal getelde kommavlinders in de proefvlakken in 

de periode 2010-2013 
 
De kommavlinders zetten hun eitjes af op min of meer vrijstaande 
polletjes gras, meestal schapengras, maar op de vliegbasis is ook 
ei-afzet waargenomen op zandstruisgras, gewoon struisgras en 
rood zwenkgras. De soort overwintert als ei. 
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Vrouwtje van de kommavlinder zet eitjes af aan de voet van een polletje fijn 
schapengras (HB) 
 
De mannetjes van de kommavlinder zijn territoriaal en inspecteren 
hun territorium vanaf een hoog punt in de vegetatie. Vaak zijn dit 
planten die boven de omringende vegetatie uitsteken, zoals 
slangenkruid, jacobskruiskruid, sint janskruid of een hoge pol 
struikhei. Als er een vrouwtje in de buurt komt, vliegen de 
mannetjes er ogenblikkelijk achteraan. Soms ontstaan er dan kleine 
treintjes van twee of drie mannetjes die achter een vrouwtje 
aanvliegen. 
Slangenkruid is een favoriete nectarplant van de vlinders. Maar deze 
plant is lang niet elk jaar beschikbaar. In warme, relatief droge 
zomers zijn veruit de meeste planten van het slangenkruid in de 
optimale vliegtijd van de kommavlinders al verdord. In dergelijke 
jaren verzamelen de vlinders hun nectar voornamelijk op struikhei.  

4.7.3 Heideblauwtje Plebeius argus  
Het heideblauwtje is op de vliegbasis grotendeels beperkt tot de 
proefvlakken met een grotere oppervlakte heide. Alleen in de 
proefvlakken 7 en 9 is de soort jaarlijks aangetroffen. In proefvlak 3 
is de soort in drie van de vier onderzoeksjaren waargenomen. In de 
proefvlakken 2, 4, 5 en 10 zijn nooit heideblauwtjes gezien 
(figuur 21). 
 

 
Figuur 21. Aantal getelde heideblauwtjes in de proefvlakken in 

de periode 2010-2013 
 
Het aantal vlinders dat in de proefvlakken is waargenomen, is laag. 
In de proefvlakken 7 en 9 worden jaarlijks nooit meer dan zo’n 20 
vlinders geteld (maximaal 23 in proefvlak 9 in 2013). 2013 was voor 
het heideblauwtje, net als voor veel andere vlindersoorten, een 
goed jaar. Niet alleen werden in dat jaar relatief veel heideblauwtjes 
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waargenomen, de soort werd toen ook hier en daar buiten de 
heideterreinen gezien. Dit was onder andere het geval in 
proefvlak 1, waar enkele heideblauwtjes nectar drinkend in de 
droge graslanden zijn gezien. 
De deelpopulatie(s) van het heideblauwtje in de noordelijke heide 
en in de Middle East (proefvlakken 7 en 9) lijken min of meer stabiel 
te zijn, zij het met grote jaarlijkse fluctuaties. Deze (deel)populaties 
zijn, gelet op de geringe omvang, echter wel kwetsbaar. 

 
Mannetje van het heideblauwtje op struikhei in de noordelijke heide, een van de 
twee gebieden op de vliegbasis waar de soort jaarlijks in lage aantallen wordt 
waargenomen (HB) 
 
4.7.4 Heivlinder Hipparchia semele  
De heivlinder komt in Nederland vooral voor op heide en stuif-
zanden. Op de vliegbasis is deze soort in alle proefvlakken waar-
genomen. De heivlinder komt vooral voor op plekken met een open 

heidebegroeiing of heischrale vegetatie die afwisselt met plekken 
open zand. Dergelijke omstandigheden komen in kleine opper-
vlakten in bijna alle proefvlakken wel voor, vooral in de proef-
vlakken 7 en 9. 

 
Figuur 22. Aantal getelde heivlinders in de proefvlakken in de 

periode 2010-2013 
  
Ook in de meest geschikte terreindelen komt de heivlinder door-
gaans in betrekkelijk lage aantallen voor. Het hoogste aantal 
vlinders dat in een jaar in een proefvlak werd geteld, was 24 (2012, 
proefvlak 9). In de meeste proefvlakken worden jaarlijks niet meer 
dan tien tot vijftien heivlinders geteld (figuur 22). 
In de proefvlakken 2 en 3 lijkt de soort te profiteren van het 
verwijderen van de verhardingen. Hierdoor zijn in de beide gebie-
den (grote) plekken met open zand ontstaan, die hier voorheen 
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ontbraken. In proefvlak 3 is de heivlinder jaarlijks waargenomen, 
maar was de soort grotendeels beperkt tot de heidebegroeiing aan 
de oostzijde van dit proefvlak. In 2013 zijn de meeste heivlinders 
verder naar het westen gezien. In proefvlak 2 werd de soort in 2013 
voor het eerst waargenomen. Omdat de soort hier ook in 2014 en 
2015 is waargenomen en zelfs nog in grotere aantallen, mag 
worden geconcludeerd dat het hierbij om een nieuwe vestiging gaat 
en er, in ieder geval voor dit proefvlak, dus sprake is van een reële 
toename. 

 
Voor de heivlinder is struikhei een belangrijke voedselbron, maar er worden ook 
regelmatig drinkende vlinders gezien op jacobskruiskruid en zandblauwtje (HB) 
 
4.7.5 Bruin zandoogje Maniola jurtina 
Het bruin zandoogje is een soort van natuurlijke graslanden en 
ruigten. Vooral als dergelijke graslanden grenzen aan bos of 
struweel kan de soort zeer talrijk zijn. Als de weersomstandigheden 
ongunstig worden, bijvoorbeeld op nadering van een regenbui of als 

de zon langdurig wordt afgeschermd door bewolking, en in de late 
middag of het begin van de avond, vliegen de vlinders vanuit de 
graslanden naar de opgaande begroeiing om beschutting te zoeken. 
Op de vliegbasis is het bruin zandoogje veruit de talrijkste vlinder-
soort. In alle proefvlakken samen zijn gedurende vier jaar onder-
zoek ruim 13.000 bruine zandoogjes geteld. Topjaar was 2013 toen 
in alle proefvlakken samen 8.300 vlinders werden geteld. Vooral in 
de gebiedsdelen waar graslanden grenzen aan of omsloten worden 
door bos en/of struweel (proefvlakken 1, 2, 3, 6 en 9; figuur 23) is 
de soort talrijk. Ook proefvlak 4 vormt een zeer geschikt biotoop 
voor deze soort. De relatief lage aantallen in dit proefvlak in 2013 
zijn vermoedelijk het gevolg van minder gunstige waarnemings-
omstandigheden. 
 

 
Figuur 23. Aantal getelde bruine zandoogjes in de proefvlakken 

in 2013 
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Op geschikte locaties kunnen de dichtheden aan bruine zandoogjes 
zeer hoog zijn met enkele honderden vlinders per hectare. De 
hoogste dichtheid in 2013 – 512 bruine zandoogjes per hectare – is  
aangetroffen in proefvlak 6, maar ook in de proefvlakken 3 en 9 
was de dichtheid met meer dan 200 vlinders per hectare hoog. De 
laagste dichtheden zijn vastgesteld in de proefvlakken die geheel uit 
grasland bestaan en waar geen opgaande beplanting aanwezig is 
(proefvlakken 5 en 10). Hier werden minder dan honderd vlinders 
per hectare geteld. 

 
Het bruine zandoogje is op de vliegbasis de talrijkste dagvlinder die lokaal in zeer 
hoge dichtheden voorkomt (HB) 
 

4.8 Sprinkhanen en krekels 
In de proefvlakken zijn in de onderzoeksjaren 21 soorten sprink-
hanen en krekels vastgesteld (tabel 17). De meeste soorten zijn in 
alle jaren vastgesteld en in één of meer proefvlakken 
waargenomen.  

 
Tabel 17. Vastgestelde sprinkhanen en krekels per onderzoeks-

jaar   
Als een soort in een jaar in een van de proefvlakken is vastgesteld, is 
dit aangegeven met een kruisje. 

 
Twee soorten zijn in de proefvlakken in 2013 voor het eerst gezien. 
Dit betreft de blauwvleugelsprinkhaan, die buiten de proefvlakken al 
van ten minste drie plekken op de vliegbasis bekend was, en de 
veldkrekel. Deze laatste soort was ook elders op de vliegbasis niet 
eerder gezien. 

2010 2011 2012 2013

Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens x
Boomsprinkhaan Meconema thalassinum x x x x
Boskrekel Nemobius sylvestris x x x x
Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus x x x x
Gewoon doorntje Tetrix undulata x x x x
Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis x x x x
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima x x x x
Heidesabelsprinkhaan Metrioptera brachyptera x x x x
Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus x x x x
Krasser Chorthippus parallelus x x x x
Kustsprinkhaan Chorthippus albomarginatus x x x x
Ratelaar Chorthippus biguttulus x x x x
Schavertje Stenobothrus stigmaticus x x x x
Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata x x x x
Snortikker Chorthippus mollis x x x x
Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima x x x x
Veldkrekel Gryllus campestris x
Wekkertje Omocestus viridulus x x x x
Zoemertje Stenobothrus lineatus x x x
Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor x x x
Zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale x x x

Soort
Jaar
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4.8.1 Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens 
De blauwvleugelsprinkhaan is bekend van slechts enkele plekken in 
de provincie Utrecht, onder andere van de Amerongsche Berg, het 
landgoed Bornia in Driebergen en het Monnikenbosch in Soest. Ze 
komen hier voor op een waaier van afspoelend, grof zand met veel 
grind in een ijle grazige begroeiing, op een gekapt en afgeplagd 
bosperceel dat wordt omgevormd naar heide en op paden door een 
heideterrein op een iets lemige, grindrijke bodem.  

 
In 2013 werden voor het eerst blauwvleugelsprinkhanen gezien in de proefvlakken 
(HB) 
 
Op de vliegbasis is de soort aangetroffen bij het cargoplatform, in 
een klein heideterreintje ten noorden van de Lange baan ten zuiden 
van de Middle East en op een zandpad ten noorden van baankop-
oost (op deze locatie is de soort de laatste jaren niet meer waar-
genomen). Alle voornoemde locaties liggen buiten de proefvlakken 

en hebben als overeenkomstig kenmerk dat er relatief veel grindrijk 
open zand en een ijle heidebegroeiing aanwezig zijn.  
In 2013 werden voor het eerst twee blauwvleugelsprinkhanen 
gezien aan de oostzijde van het Sheltergebied (proefvlak 2) en vier 
exemplaren in proefvlak 3 (figuur 24). Op beide locaties werden de 
dieren waargenomen op plekken waar verharding is verwijderd: 
twintig tot dertig meter brede stroken grotendeels open zand met 
veel grof grind of steenslag.  
Omdat de soort ook in 2014 op de beide locaties is waargenomen, 
gaat het vermoedelijk daadwerkelijk om een nieuwe vestiging en 
daarmee om een uitbreiding van het verspreidingsgebied binnen de 
vliegbasis. 

 
Figuur 24. Waarnemingslocaties van blauwvleugelsprinkhaan en 

veldkrekel in 2013 
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4.8.2 Veldkrekel Gryllus campestris 
De veldkrekel komt in de provincie Utrecht voor op De Stulp in 
Baarn en aangrenzende terreinen en op de Leusderheide. Sinds 
2012 wordt de soort ook aangetroffen op het Harlanterrein ten 
noordwesten van Austerlitz. De soort komt in deze gebieden voor in 
open heidevegetaties en in droog schraal grasland. 
In 2013 werd bij shelter 621 in het Sheltergebied een zingende 
veldkrekel gezien en gehoord (figuur 23). De krekel had een holletje 
gemaakt naast een plek open zand aan de rand van een stuk 
heischraal grasland dat was ontstaan door het verwijderen van een 
aantal Stelconplaten.  

 
Een veldkrekel voor zijn holletje onder een pol gras (HB) 
 

De veldkrekel is recent niet van de vliegbasis bekend, maar het is 
aannemelijk dat de soort in een verder verleden wel op de vlieg-
basis voorkwam. Hoewel de soort ook in 2014 is waargenomen, is 
het, gezien het geringe aantal dieren, de vraag of de soort zich zal 
kunnen handhaven. 
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5.1 Oorzaken van de aantalsschommelingen 
Wat bij het bestuderen van de resultaten van het onderzoek opvalt, 
zijn de grote aantalsschommelingen van jaar tot jaar. Deze 
fluctuaties worden veroorzaakt door een veelheid aan factoren. In 
deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste oorzaken 
hiervan. 
 
5.1.1 Levensduur 
De aantalsschommelingen zijn het grootst bij diersoorten waarbij de 
volwassen dieren een korte levensduur hebben, zoals insecten. Bij 
de meeste insecten hebben de volwassen dieren (imago’s) een 
levensduur van enkele weken of maanden. Insecten en ook andere 
soorten ongewervelde dieren, zoals spinnen, overwinteren als ei, 
larve of pop en er zijn tal van soorten waarbij de levensduur van de 
larvale stadia veel langer is dan dat van de imago’s.  
Het aantal imago’s dat het volgende jaar aanwezig is, is afhankelijk 
van het aantal eieren, larven, poppen dat uitgroeit tot volwassen 
dier. Het aantal imago’s of volwassen dieren dat het ene jaar 
aanwezig is, zegt daarom niets over het aantal imago’s of 
volwassen dieren dat het jaar daarop aanwezig zal zijn. Dit kan 
afhankelijk van allerlei externe factoren een fractie of een veelvoud 
daarvan zijn.  
Bij soorten met een langere levensduur, zoals vogels en reptielen, 
zal in ieder geval een deel van de dieren dat het ene jaar aanwezig 
is, ook in het jaar daarop aanwezig zijn. Daarom zijn fluctuaties in 
de aantallen bij deze groepen doorgaans kleiner dan bij insecten en 
zijn ze ook makkelijker te herleiden tot bepaalde oorzaken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het vrouwtje van de wespspin maakt in augustus een eicocon waarin ze enkele 
honderden eieren afzet. Pas na de winter komen de eieren uit en verschijnen de 
jonge spinnen (HV) 
 
5.1.2  Het weer 
Een van de belangrijkste oorzaken van aantalsschommelingen is het 
weer. Het weer heeft onder andere invloed op: 
1. het voorplantingssucces van diersoorten; 
2. de sterfte tijdens de trek en de overwintering bij vogels; 
3. de overlevingskans van eieren, larven en volwassen dieren van 

onder andere insecten; 
4. de vorming van sporenlichamen bij schimmels (paddenstoelen), 

en 
5. de activiteit van dieren. 
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Ad 1. Dagenlange perioden met koud en regenachtig weer 
gedurende de broedtijd van vogels kan leiden tot een verhoogde 
sterfte onder de nestjongen. Bij insecten kunnen dergelijke 
weersomstandigheden ertoe leiden dat er minder eitjes worden 
afgezet. 
 

Ad 2. Ongunstige weersomstandigheden tijdens de trek van 
vogels, zoals stormen en hagelbuien, kunnen leiden tot een 
verhoogde sterfte. Uit de literatuur zijn hiervan talloze voorbeelden 
bekend. Daarnaast kunnen ongunstige weersomstandigheden 
tijdens de voorjaarstrek tot gevolg hebben dat vogels in een 
mindere conditie de broedgebieden bereiken, waardoor ze niet tot 
broeden overgaan. 

 
In de winter verblijven er op de vliegbasis kleine groepjes veldleeuweriken die bij 
een vorstinval, vooral als die gepaard gaat met sneeuw, net als de meeste van hun 
soortgenoten alsnog wegtrekken naar zuidelijker streken (HB) 

 
Koud winterweer, zeker als dat doordringt tot diep in het zuiden van 
Europa, kan leiden tot een verhoogde wintersterfte onder de 
soorten die (voor een deel) in ons land en/of Zuid-Europa 
overwinteren, zoals boomleeuwerik, roodborsttapuit, kneu en 
veldleeuwerik. 
 
Ad 3.  Relatief lage temperaturen en veel neerslag hebben een 
nadelige invloed op de overlevingskans van de eieren, larven en 
volwassen dieren van onder andere insecten en andere ongewer-
velde dieren. In het voorjaar en de zomer kunnen langdurige 
regenval of heftige buien tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld veel 
vlinders omkomen. 
 
Ad 4. De vorming van sporenlichamen (paddenstoelen) bij 
schimmels wordt in sterke mate bepaald door de weersomstan-
digheden. Blijven de gunstige weersomstandigheden voor een 
bepaalde soort uit, dan verschijnen er geen of slechts een gering 
aantal paddenstoelen. 
 
Ad 5. De weersomstandigheden hebben ook een grote invloed op 
de activiteit van dieren. Bij winderig en regenachtig weer in het 
voorjaar wordt er door zangvogels weinig gezongen. Hagedissen 
zijn goed te inventariseren als ze liggen op te warmen in de zon. Bij 
koud en bewolkt weer blijven ze in hun holletjes of zitten ze diep 
weggekropen in de vegetatie. 
Insecten reageren het meest direct op de weersomstandigheden. 
Als er op een mooie zomerse dag een grote stapelwolk voor de zon 
schuift, kruipen veel vlinders en wilde bijen weg in de vegetatie en 
sprinkhanen houden op met zingen. 
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5.1.3  Predatoren en parasieten  
Het aantal individuen van een soort (ei, larve of volwassen dier) 
wordt ook beïnvloed door de activiteit van predatoren. De omvang 
van de populaties van predatoren varieert van jaar tot jaar. In jaren 
waarin de populatie van de predatorsoort van een bepaalde dier-
soort groot is, zullen er van die diersoort relatief veel individuen ten 
prooi vallen aan de predatorsoort, in jaren dat die populatie klein is, 
zullen dat er relatief weinig zijn. Over het algemeen zal de invloed 
van predatoren op de omvang van de populaties van hun 
prooidieren relatief klein zijn en beperkt blijven tot kleine fluctuaties 
in de aantallen. Predatoren kunnen alleen in uitzonderingsgevallen 
en in combinatie met andere factoren verantwoordelijk zijn voor 
een structurele afname of toename van een prooidiersoort. 

 
Er zijn veel predatoren die het voorzien hebben op vlinders, onder andere vogels, 
libellen, graafwespen, mieren en spinnen. Op de foto is een geelsprietdikkopje 
gepakt door een spin (HB) 

Voor parasieten geldt in grote lijnen hetzelfde, al zijn de fluctuaties 
die veroorzaakt worden door de activiteit van parasieten mogelijk 
groter dan bij predatoren. Maar ook hier zijn er dan vaak ook 
andere factoren in het spel. Zo is bij dagvlinders vastgesteld dat in 
zachte, natte winters meer eieren, rupsen en poppen worden 
aangetast door schimmels en andere parasieten dan in koude, 
relatief droge winters, waardoor er in het navolgende zomerseizoen 
minder vlinders vliegen. 
 
5.1.4  Veranderingen in het habitat van soorten 
Veranderingen in het habitat van soorten kunnen ontstaan door 
natuurlijke oorzaken, zoals successie en plagen, en menselijk 
ingrijpen, zoals veranderingen in de inrichting, het beheer en het 
gebruik van gebieden. Als gevolg hiervan kunnen structurele 
veranderingen in de omvang van populaties van soorten optreden. 
Deze kunnen permanent van aard zijn of tijdelijk waarbij ze zich 
manifesteren over een beperkte reeks van jaren. 
De grazige begroeiing (vegetatie) van een bepaalde locatie blijft 
niet altijd dezelfde, maar verandert in de loop van de tijd. Deze 
veranderingen openbaren zich onder andere in de soortensamen-
stelling en in de structuur van de vegetatie. Dit proces van 
verandering wordt natuurlijke successie genoemd. Veel soorten die 
deel uitmaken van een vegetatie hebben hun optimum (hun 
maximale aandeel) in een bepaald stadium. Vóór dit stadium bereikt 
wordt, heeft een soort slechts een bescheiden of zelfs helemaal 
geen aandeel in de vegetatie. Is het optimale stadium gepasseerd, 
dan zal het aandeel van die soort geleidelijk afnemen en kan die op 
den duur weer geheel verdwijnen. 
Plagen kunnen ook leiden tot veranderingen in het habitat van 
soorten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de plagen van het 
heidehaantje. De larven van dit kevertje tasten de wortels van de 
planten van struikhei aan waardoor deze onvoldoende vocht kunnen 
opnemen en afsterven. In 2010 zijn grote delen van met name de 
oude heide in het oosten van de vliegbasis aangetast door heide-
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haantjes. Als gevolg hiervan viel er voor insecten een belangrijke 
nectarbron weg en werden de aangetaste terreindelen minder of 
zelfs ongeschikt als habitat voor hagedissen.  

 
In 2010 stierven grote delen van de oudere heide in het oosten van de vliegbasis 
af door aantasting van het heidehaantje (HB) 
 
Op de vliegbasis zijn er ook diverse veranderingen in de aanwezige 
habitats opgetreden als gevolg van menselijk ingrijpen. Zo is in 
2012 en 2013 op bepaalde locaties bos gekapt (paragraaf 3.9). Op 
deze locaties is het habitat voor soorten van bos permanent 
ongeschikt geworden, terwijl er voor soorten van open terrein 
permanent een nieuw habitat is ontstaan.  
Verder is in het gebied op verschillende locaties bebouwing gesloopt 
en verharding verwijderd. Hierdoor zijn er grote plekken met open 

zand ontstaan, die voor soorten van dergelijke milieus, zoals 
buntgras, boomleeuwerik en bruine zandloopkever, een geschikt 
habitat vormen. Dit is evenwel slechts tijdelijk omdat het open zand 
in de loop van enkele jaren als gevolg van natuurlijke processen 
geleidelijk weer begroeid raakt. Genoemde soorten zullen hier op 
den duur dan ook weer verdwijnen. 
 
5.1.5  De waarnemer 
De waarnemer die het veldonderzoek uitvoert, heeft weliswaar geen 
invloed op de werkelijke omvang van de populatie van een soort, 
maar wel op het cijfermateriaal (tellingen) dat hij of zij produceert.  

 
Het snel en correct vastleggen van de waarnemingen is een belangrijk onderdeel 
van het veldonderzoek (HB) 
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Een waarnemer leert met de jaren en zal door zijn ervaring steeds 
gehaaider worden in het opsporen van soorten en het tellen van 
individuen. Hoewel voor het onderzoek op de vliegbasis allemaal 
ervaren waarnemers zijn ingezet, zal ook bij hen een zeker leer-
effect zijn opgetreden. Dit leereffect heeft in hun geval betrekking 
op de kennis van het terrein die met de jaren is toegenomen en 
waardoor ze de bijzondere plekjes (beter) hebben leren kennen. 
Daarnaast is de waarnemer afhankelijk van de activiteit van 
diersoorten. Die is bij veel soorten het grootst bij zonnig weer met 
een zwakke wind en gematigde temperaturen. Tijdens het 
onderzoek op de vliegbasis is ernaar gestreefd het veldonderzoek 
onder zo gunstig mogelijke omstandigheden uit te voeren. Echter, 
om van alle groepen in alle gebiedsdelen (proefvlakken) gegevens 
te kunnen verzamelen, dient het veldwerk binnen een bepaalde 
periode te worden uitgevoerd. Dat betekent dat het niet altijd 
mogelijk was, dit streven te verwezenlijken. Een en ander heeft tot 
gevolg gehad, dat als er in de loop van een mooie zomerse dag 
grote stapelwolken voor de zon schuiven, de waarnemer het 
onderzoek van een proefvlak toch heeft afgemaakt (moeten 
afmaken) ondanks het feit dat de activiteit van verschillende 
soorten sterk was afgenomen. Iets dergelijks heeft zich vermoe-
delijk voorgedaan bij de telling van proefvlak 4 in 2013 (paragraaf 
4.7.5). 
 
5.2 Duiding van de cijfers 
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat de aantalsfluctua-
ties die uit de onderzoeksresultaten naar voren komen, veroorzaakt 
kunnen worden door een groot aantal factoren. Dit maakt het niet 
alleen moeilijk, zo niet onmogelijk, om de oorzaken van de aantals-
schommelingen te achterhalen, het zorgt er ook voor dat als de 
aantallen van een bepaalde soort in een jaar ineens veel hoger of 
lager zijn, er niet meteen geconcludeerd kan worden dat er sprake 
is van een toe- of een afname.  
 

 
De omvang van de populaties van verschillende soorten in 2010 kan nadelig zijn 
beïnvloed door de twee voorafgaande koude, sneeuwrijke winters, waardoor de 
getelde aantallen relatief laag waren; december 2010 (HB) 
 
Complicerende factor bij het beoordelen van de cijferreeksen van 
bijvoorbeeld hagedissen en dagvlinders is dat de aantallen in 2010, 
het referentiejaar, bij veel soorten laag waren. Dit is mogelijk een 
gevolg van het feit dat het veldseizoen van 2010 vooraf werd 
gegaan door twee koude, sneeuwrijke winters. 
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Gelet op de vele factoren die van invloed zijn op de omvang van de 
populaties in een bepaald jaar, is binnen het bestek van de vier 
onderzoeksjaren (2010-2013) alleen sprake van een toe- of een 
afname in geval van: 
 een uitbreiding of inkrimping van het verspreidingsgebied, 

en/of 
 een trendmatige toe- of afname van de aantallen. 
 
Van een uitbreiding of inkrimping van het verspreidingsgebied is 
sprake als: 
 de oppervlakte van een groeiplaats toe- of afneemt (planten, 

paddenstoelen); 
 het aantal gelokaliseerde groeiplaatsen toe- of afneemt 

(planten), of 
 het aantal proefvlakken waarin een soort is vastgesteld, toe- of 

afneemt (fauna). 
 
In geval van een nieuwe vestiging in het gebied kan dit alleen als 
een toename worden beschouwd als de soort ten minste twee jaar 
is vastgesteld en ook in het laatste onderzoeksjaar aanwezig was. 
 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de meeste soorten 
niet voldoen aan een van de beide criteria voor voor- of 
achteruitgang. De aantallen van deze soorten fluctueren rond een 
gemiddelde waarde. Deze soorten blijven dus min of meer stabiel. 
Een beperkt aantal soorten voldoet wel aan één of beide van de 
genoemde criteria. In tabel 18 zijn per groep enkele voorbeelden 
gegeven van deze soorten. 
 

 
Tabel 18. Soorten die op basis van de gehanteerde criteria in de 
 periode 2010-2013 zijn toe- of afgenomen   

* toe- of afname heeft zich vooral voorgedaan buiten de vaste 
onderzoeksgebieden. 
** de afname heeft betrekking op het aantal verblijfplaatsen; het 
aantal individuen is mogelijk gelijk gebleven. 
*** de soort heeft zich pas in het laatste onderzoeksjaar gevestigd, 
maar omdat hij ook in 2014 aanwezig was, voldoet de soort aan de 
gestelde criteria. 

 
 

trendmatige toe-/afname 
aantallen

toe-/afname 
oppervlakte 
groeiplaats

toe-/afname 
aantal 

groeiplaatsen

toe-/afname 
aantal 

proefvlakken

Korstmossen
groot en klein leermos afname afname afname

Planten
brede orchis toename toename

gelobde maanvaren toename
echt duizendguldenkruid toename toename

Zoogdieren
das toename*

gewone dwergvleermuis afname**

Vogels
nachtzwaluw toename toename

boomleeuwerik toename*
graspieper toename

Dagvlinders
bont zandoogje toename toename
bruin zandoogje toename

geelsprietdikkopje toename

Sprinkhanen en krekels
veldkrekel*** toename toename

blauwvleugelsprinkhaan*** toename toename

Kevers
bronzen zandloopkever toename toename

uitbreiding/inkrimping 
verspreidingsgebied
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Klein leermos behoort samen met het groot leermos tot de weinige soorten die in 
de onderzoeksperiode achteruit zijn gegaan. Deels wordt dit veroorzaakt doordat 
bij het verwijderen van verhardingen en het onderzoek naar niet gesprongen 
explosieven (NGE) groeiplaatsen verloren zijn gegaan (HB) 
 
5.3 Toe- of afname van soorten in relatie tot de 

ontwikkelingen in het terrein 
In de afgelopen jaren zijn op de vliegbasis diverse werkzaamheden 
uitgevoerd (hoofdstuk 3). Door te analyseren, onder andere op 
basis van verspreidingspatronen, wat de oorzaken zijn van de toe- 
of afname van de soorten uit tabel 18 en deze te koppelen aan de 
effecten van de verschillende werkzaamheden, is getracht een 
verband te leggen tussen de aantalsontwikkeling van deze soorten 
en verschillende ingrepen. De uitkomst van deze analyse is 
weergegeven in tabel 19. 

Uit deze tabel blijkt dat het verwijderen van verhardingen, en in 
mindere mate de sloop van gebouwen, een belangrijke invloed 
heeft gehad. Hierdoor zijn banen en plekken met open zand 
ontstaan, waarvan diverse soorten uit verschillende groepen hebben 
kunnen profiteren. Verwacht wordt dat het effect tijdelijk is, omdat 
de betreffende soorten weer zullen afnemen of verdwijnen 
naarmate de open plekken meer begroeid raken. 
Wat uit de tabel ook blijkt, is dat een en dezelfde ingreep voor 
verschillende soorten en groepen, tegengestelde effecten kunnen 
hebben. Zo is de sloop van gebouwen gunstig geweest voor soorten 
die gebonden zijn aan open zand en of zeer ijle vegetaties, maar 
ongunstig voor vleermuizen, in het bijzonder de gewone 
dwergvleermuis, doordat met de sloop diverse verblijfplaatsen van 
deze soort verloren zijn gegaan. 
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Tabel 19. Verband tussen de oorzaak van de toe- of afname van soorten en de effecten van de uitgevoerde werkzaamheden   
 Bij soorten waar in de kolom oorzaak en de kolom ingreep niets is ingevuld, kon geen eenduidige oorzaak voor de toe- of afname worden vastgesteld 
 Deze tabel moet gelezen worden in samenhang met tabel 18   
 
 
 

oorzaak ingreep

Korstmossen
groot en klein leermos langs verhardingen: verdwijnen van groeiplaatsen verwijderen verhardingen, onderzoek Niet Gesprongen Explosieven

in vegetatie: natuurlijke successie

Planten
brede orchis

gelobde maanvaren vergroten potentieel geschikt habitat gericht maaibeheer
echt duizendguldenkruid beschikbaar komen nieuwe groeiplaatsen verwijderen verhardingen, sloop gebouwen

Zoogdieren
das tot stand komen veilige verbindingen met leefgebieden dassen in 

aangrenzende gebieden
aanleg ecologische corridor (ecoducten)

gewone dwergvleermuis verdwijnen verblijfplaatsen sloop gebouwen

Vogels
nachtzwaluw ontstaan grote plekken open zand nabij geschikt broedhabitat bouw ecoduct Op Hees, sanering VBOI Noord

boomleeuwerik ontstaan plekken met kaal zand of een ijle begroeiing verwijderen verhardingen, sloop gebouwen, bodemsaneringen, 
kappen bos

graspieper ontstaan ruigere randjes; toename oppervlakte grasland verwijderen verhardingen; kappen bos

Dagvlinders
bont zandoogje
bruin zandoogje toename aandeel overstaande vegetatie minder maaien open bos en sommige bermen

geelsprietdikkopje toename aandeel overstaande vegetatie minder maaien open bos en sommige bermen

Sprinkhanen en krekels
veldkrekel*** beschikbaar komen geschikt habitat verwijderen Stelconplaten (kleinschalig)

blauwvleugelsprinkhaan*** ontstaan plekken met kaal zand of een ijle begroeiing verwijderen verhardingen

Kevers
bronzen zandloopkever ontstaan plekken met kaal zand of een ijle begroeiing verwijderen verhardingen, sloop gebouwen; bodemsaneringen
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6.1  Algemene conclusies 
Op grond van de resultaten van het uitgevoerde monitoringsonder-
zoek kan worden geconcludeerd dat de natuurwaarden van de 
Vliegbasis Soesterberg in de periode 2010-2013 licht zijn 
toegenomen. Dit blijkt uit de volgende bevindingen: 
 er hebben zich in de loop van de onderzoeksperiode 

verschillende ‘nieuwe’ soorten op de vliegbasis gevestigd, 
waaronder das, nachtzwaluw en veldkrekel; 

 de aantalsontwikkeling van de (deel)populaties van diverse 
soorten laat een gestage toename zien. Dit is onder andere het 
geval bij gelobde maanvaren, brede orchis, graspieper, bruin 
blauwtje, geelsprietdikkopje en heivlinder; 

 sommige soorten zijn niet alleen in aantal toegenomen, maar 
hebben ook hun verspreidingsgebied binnen de vliegbasis 
uitgebreid. Dit geldt onder andere voor echt duizendgulden-
kruid, slangenkruid, heivlinder en blauwvleugelsprinkhaan. 

 
Een belangrijk deel van de soorten die zijn toegenomen, betreft 
zogeheten pioniersoorten die voorkomen op geroerde bodems, op 
open zand en/of in ijle begroeiingen. Deze soorten hebben kunnen 
profiteren van het verwijderen van verhardingen en de sloop van 
gebouwen. 
 
Het aantal soorten dat in de periode 2010-2013 is toegenomen (in 
aantal en/of verspreiding), is veel groter dan het aantal soorten dat 
is achteruitgegaan. Er zijn slechts drie soorten die in de onderzoeks-
periode duidelijk zijn afgenomen, te weten klein en groot leermos 
en de gewone dwergvleermuis.  
Bij de leermossen is de achteruitgang deels veroorzaakt door 
natuurlijke processen (successie) en deels door het verdwijnen van 
groeiplaatsen door werkzaamheden in het terrein.  

Bij de gewone dwergvleermuis is de afname veroorzaakt door het 
verdwijnen van verblijfplaatsen als gevolg van de sloop van 
gebouwen. Of de afname van het aantal verblijfplaatsen van deze 
soort ook heeft geleid tot een afname van het aantal individuen dat 
op de vliegbasis jaagt, is onbekend. 
 
Van de meeste onderzochte soorten fluctueren de aantallen, soms 
met grote jaarlijkse verschillen, rond een gemiddelde waarde. Deze 
soorten zijn in de onderzoeksperiode dus min of meer gelijk 
gebleven. 
 
Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat één en dezelfde 
ingreep voor verschillende soorten en groepen tegengestelde 
effecten kan hebben. Zo is de sloop van gebouwen gunstig geweest 
voor soorten die gebonden zijn aan open zand en/of zeer ijle 
vegetaties, maar ongunstig voor vleermuizen, in het bijzonder de 
gewone dwergvleermuis, doordat met de sloop diverse verblijf-
plaatsen van deze soort verloren zijn gegaan. Bij het voorbereiden 
van en beslissen over werkzaamheden en/of ingrepen, dient 
daarom altijd het hele scala aan soortgroepen en soorten in de 
overwegingen te worden betrokken. 
 
6.2  Conclusies met betrekking tot de veldleeuwerik 
Een van de belangrijkste soortgroepen op de vliegbasis, zeker in het 
licht van de herontwikkeling van dit gebied, wordt gevormd door de 
grondbroedende graslandvogels. De belangrijkste vertegen-
woordiger van deze groep is de veldleeuwerik waarvan de populatie 
van de vliegbasis zeker qua dichtheid (aantal paren per 
oppervlakte-eenheid) de grootste van de provincie is. De betekenis 
is van dien aard dat de rijksoverheid de populatie van de vliegbasis 
jaarrond beschermd heeft verklaard.  
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Op grond van de resultaten van het onderzoek kunnen met 
betrekking tot de veldleeuwerik de volgende conclusies worden 
getrokken: 
 de veldleeuwerik heeft zich in de onderzoeksperiode op de 

vliegbasis goed gehandhaafd. Het aantal territoria fluctueerde 
tussen 160 en 166 paar, met uitzondering van 2011, een matig 
jaar waarin 136 territoria zijn vastgesteld; 

 de veldleeuwerik is gevoelig voor verstoring, vooral voor 
onvoorspelbare vormen van verstoring. Locaties waar 
herhaalde en onvoorspelbare verstoring optreedt, worden 
gemeden. Dit blijkt uit de verspreiding rond het Wethouder 
Lemmenpad. Sinds 2011 zijn er binnen vijftig meter van dit 
fietspad geen territoria van de veldleeuwerik meer vastgesteld. 
In 2013 waren ook in de graslandstroken ten zuiden van het 
Nationaal Militair Museum, waar in dat jaar de bouwactiviteiten 
in volle gang waren, veel minder veldleeuweriken aanwezig dan 
in de voorgaande jaren; 

 hoewel delen van het terrein als gevolg van verstoring zijn 
verlaten, is de omvang van de populatie op de vliegbasis gelijk 
gebleven. Hieruit kan worden afgeleid, dat de soort onder de 
huidige condities nog ruimte heeft om uit te wijken naar andere 
delen van het gebied. Gelet op de hoge dichtheden op de 
vliegbasis, is deze ruimte vermoedelijk beperkt; 

 op grond van de gevoeligheid van de veldleeuwerik voor 
verstoring is de afsluiting van het fiets-/wandelpad over de 
Lange baan gedurende het broedseizoen een juiste en 
verstandige beslissing.  
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