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I.I 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.  
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.  
 
I.II 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 in 2010 vervolgens een onderzoeks-
opzet 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. 

 

Deze onderzoeksopzet is in 2010 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 in het Noordelijk bosgebied (behoudens hazelwormen). 
De twee proefvlakken die in dit 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. 
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I.III De opdracht 
Omdat in 2014 de gehele vliegbasis voor alle soortgroepen gebieds-
dekkend is onderzocht, is besloten in 2015 geen reguliere monitoring 
uit te voeren, maar alleen een gebieds- of vlakdekkend onderzoek uit 
te voeren naar grasland-, heide- en bosrandvogels. Vergeleken met de 
jaren 2011 tot en met 2013, waarin deze reguliere monitoring wel is 
uitgevoerd, is er geen onderzoek gedaan naar roofvogels, amfibieën in 
de (blus)vijvers en hazelwormen (plaatjesonderzoek). Evenmin is 
onderzoek uitgevoerd naar bepaalde soorten en soortgroepen in een 
aantal geselecteerde proefvlakken. 
 
De beslissing om in 2015 wel een gebieds- of vlakdekkend onderzoek 
uit te voeren naar grasland-, heide- en bosrandvogels berust op twee 
redenen.  
In de eerste plaats is dat de betekenis van de vliegbasis voor deze 
soorten. De graslanden en heideterreinen van de vliegbasis herbergen 
belangrijke populaties grondbroedende vogels (grasland-, heide- en 
bosrandvogels). Het belang van de populatie veldleeuweriken op de 
vliegbasis is door de rijksoverheid zelfs als zo groot beoordeeld, dat de 
soort op de vliegbasis jaarrond beschermd is verklaard.  
In de tweede plaats is dat de kwetsbaarheid van deze soorten, mede 
als gevolg van hun nestplaatskeuze, voor verstoring en veranderingen 
in het broedgebied. De uitkomsten van een gebieds- of vlakdekkend 
onderzoek naar grasland-, heide- en bosrandvogels kan inzicht geven 
in de eventuele effecten op deze vogels van de openstelling van delen 
van de vliegbasis vanaf december 2014. 
 
Behalve het uitvoeren van een broedvogelinventarisatie zijn aanvullend  
gegevens verzameld en vastgelegd over de belangrijkste inrichtings- 
en beheersmaatregelen die in het gebied zijn uitgevoerd. De 
uitkomsten hiervan zijn in het rapport opgenomen in een hoofdstuk 
over de ontwikkelingen in het terrein (hoofdstuk 3). 
 

 
 

I.IV De rapportage  
In deze rapportage wordt allereerst besproken hoe het onderzoek naar 
de grasland-, heide- en bosrandvogels is uitgevoerd (hoofdstuk 2). In 
hoofdstuk 3 wordt vervolgens een beknopt overzicht gegeven van de 
belangrijkste ontwikkelingen/werkzaamheden die in de periode najaar 
2014 tot najaar 2015 hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 4 wordt 
een overzicht gegeven van de resultaten van het onderzoek. Het 
rapport sluit af met conclusies (hoofdstuk 5) en een overzicht van de 
gebruikte literatuur (hoofdstuk 6). 
Omdat het onderzoek in 2015 betrekking heeft op één soortgroep 
(broedvogels van open terreinen) in één jaar is geen apart hoofdstuk 
opgenomen over hoe de resultaten geduid moeten worden. 
 

 
Mannetje roodborsttapuit op zijn zangpost in de top van een braamstruik, 8 mei 2015 
(HV) 
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II.I  Algemene conclusies 
Op grond van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar 
grasland-, heide- en bosrandvogels kan worden geconcludeerd dat 
deze groep van soorten zich gehandhaafd heeft op het niveau van 
de voorgaande jaren. Er zijn ten opzichte van 2014 geen soorten 
verdwenen. Wel heeft na vele jaren van afwezigheid de koekoek 
zich weer met één territorium in het gebied gevestigd. 
 
Soorten van grasland De aantallen van de soorten van grasland zijn 
ten opzichte van 2010 (het eerste onderzoeksjaar) toegenomen 
(veldleeuwerik, graspieper) of schommelen rond gemiddelde 
waarden. Hieruit mag worden afgeleid dat de kwaliteit van de 
graslanden als habitat voor vogels ten opzichte van 2010 
onveranderd is gebleven, dan wel enigermate is verbeterd. 
De tapuit, een graslandsoort die op landelijke schaal wordt 
bedreigd, heeft in 2015, net als in 2009, 2010 en 2014, op de 
vliegbasis gebroed en met succes jongen grootgebracht. Behalve dit 
succesvolle broedpaar zijn er in 2015 op nog twee locaties territoria 
van tapuiten vastgesteld. De vogels die deze territoria bezetten, 
hebben evenwel met zekerheid niet succesvol gebroed. 
 
Soorten van heide en bosranden De aantallen van de soorten van 
heide en bosranden schommelen met meer of minder ruime marges 
rond gemiddelde waarden. Hieruit mag worden afgeleid dat de 
kwaliteit van de heide- en bosrandmilieus als habitat voor 
broedvogels ten opzichte van 2010 geen grote veranderingen heeft 
ondergaan. 
De enige heidesoort die ten opzichte van 2010 duidelijk in aantal 
vooruit is gegaan, is de kneu. Deze toename wordt naar alle 
waarschijnlijkheid ten minste voor een deel veroorzaakt door de 
toename op landelijke schaal. Andere (mogelijke) oorzaken voor de 
toename zijn het beschikbaar komen van pioniervegetaties en 
bloemrijke ruigten (voedsel) door het verwijderen van verhardingen 
en het slopen van gebouwen en doordat sommige terreindelen, met 

name open bossen en bosranden, niet meer worden gemaaid. 
Voorts hebben de opslag van bomen op de heideterreinen en de 
struwelen elders in het gebied mogelijk een dusdanige leeftijd 
bereikt dat ze geschikt zijn geworden als nestgelegenheid voor 
kneuen. 
De boompieper, een typische bosrandsoort die de afgelopen jaren 
licht is toegenomen, is ten opzichte van 2014 fors achteruitgegaan. 
Voor deze achteruitgang is geen duidelijke oorzaak aan te geven. 
Mogelijk moet de oorzaak buiten de vliegbasis worden gezocht, 
aangezien zich in het terrein geen veranderingen hebben 
voorgedaan die deze achteruitgang zouden kunnen verklaren.  
 
Invloed van de openstelling van de vliegbasis In december 2014 is 
de vliegbasis opengesteld voor het publiek. Een deel van het gebied 
is jaarrond opengesteld en een ander deel – de Lange baan en de 
graslanden aan weerszijden daarvan – is tussen 15 maart en 
15 augustus (broedseizoen) afgesloten. 
Twee delen van de broedgebieden van grasland-, heide- en 
bosrandvogels vallen binnen de jaarrond opengestelde terreindelen, 
te weten de omgeving van baankop-west en het gebied ten westen 
van baankop-noord. In 2015 heeft deze openstelling in de gebieds-
delen niet geleid tot aantoonbare (nadelige) effecten voor de 
broedvogels van open terreinen.  
 
II.II  Conclusies met betrekking tot de veldleeuwerik 
Een van de belangrijkste soorten op grond van zijn jaarrond 
beschermde status en zijn gevoeligheid voor verstoring, is de 
veldleeuwerik. De populatie van de vliegbasis behoort zeker qua 
dichtheid (aantal paren per oppervlakte-eenheid) tot de grootste 
van de provincie.
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Uit het onderzoek in 2015 zijn met betrekking tot de veldleeuwerik 
de volgende gegevens naar voren gekomen: 
 de veldleeuwerik heeft zich gehandhaafd op het niveau van 

2014 toen zich een sterke toename voordeed. Het aantal 
territoria in 2015 bedroeg 227, waarvan drie deels of geheel op 
de aangrenzende gronden van Camp New Amsterdam lagen; 

 de belangrijkste gebiedsdelen voor de veldleeuwerik zijn: het 
graslandperceel tussen de noordelijke rolbaan en de Korte 
baan, het noordwestelijke deel van de Queens, de graslanden 
ten zuiden van het Sheltergebied, de graslanden in de 
Meteodriehoek en het grasland ten westen van de verbindings-
weg tussen de zuidelijke rolbaan en de Lange baan.  

 gebiedsdelen waar weinig territoria van de veldleeuwerik zijn 
vastgesteld zijn: het noordwestelijke deel van het zweefvlieg-
terrein, de graslanden rond baankop-west, de graslanden rond 
het Wethouder Lemmenpad, de graslanden ten zuiden van de 
Lange baan, oost van het Wethouder Lemmenpad en de gras-
landen rond baankop-oost. 

 jaarlijks treden er grotere en kleinere verschillen op in de 
verspreiding van de territoria van de veldleeuwerik over de 
vliegbasis. Deze variaties kunnen worden herleid tot 
verschillende oorzaken, zoals de aanwezigheid van verstorings-
bronnen en veranderingen in de ontwikkeling van de grasland-
vegetaties. 

 in vergelijking met 2010, het eerste monitoringsjaar, is het 
aantal territoria van de veldleeuwerik in vier deelgebieden met 
meer dan tien toegenomen: het graslandperceel tussen de 
noordelijke rolbaan en de Korte baan, de graslanden in de 
Meteodriehoek, de graslanden ten zuiden van de Lange baan 
ten westen van de knikweg en de graslanden ten zuiden van 
het oostelijke deel van het Sheltergebied. 

 in vergelijking met 2010 is het aantal territoria van de 
veldleeuwerik in drie deelgebieden met meer dan vijf 
afgenomen: de graslanden rond het Wethouder Lemmenpad, 
de graslanden ten noorden en ten zuiden van de Lange baan, 
oost van het Wethouder Lemmenpad. In deze drie 
deelgebieden samen zijn 22 territoria van de veldleeuwerik 
verloren gegaan.  

 in vergelijking met 2014 zijn de verschillen in aantallen 
territoria klein. Het aantal deelgebieden waar het aantal 
territoria lager is dan in 2014 is iets hoger dan het aantal 
deelgebieden waar het aantal territoria hoger is dan in 2014. 
De toe- of afname heeft in de meeste deelgebieden betrekking 
op slechts enkele territoria. 

 
Op basis van deze gegevens is de conclusie gerechtvaardigd dat de 
populatie veldleeuweriken op de vliegbasis zich voorspoedig 
ontwikkelt. Het blijft evenwel van belang de vinger aan de pols te 
houden omdat reeds in gang gezette ontwikkelingen, zoals de 
jaarrond openstelling van het gebied rond baankop-west, en 
geplande ontwikkelingen nadelige effecten kunnen hebben voor de 
populatie.  




