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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 
In april heeft het Projectbureau Vliegbasis Soesterberg besloten ook in 
2016 een monitoring van de natuurwaarden van de vliegbasis te laten 
uitvoeren. De onderzoeksvraag die hiermee beantwoord moet worden, 
is gelijk aan de oorspronkelijke onderzoeksvraag (paragraaf 1.2) en 
om die reden is de onderzoeksopzet ook dezelfde als die van het 
onderzoek in de periode 2011-2013. Wel is in overleg met mevrouw  
C. Bisseling (huidig projectleidster Vliegbasis Soesterberg) besloten het 
gebieds- of vlakdekkend onderzoek naar roofvogels, reptielen 
(plaatjesonderzoek) en amfibieën (blusvijvers) achterwege te laten. De 
verspreiding van deze groepen op de vliegbasis is goed bekend en niet 
aan grote veranderingen onderhevig.  
De opdracht voor het onderzoek in 2016 bestond derhalve uit de 
volgende onderdelen: 
 een gebieds- of vlakdekkend onderzoek naar grondbroedende 

grasland- en heide- en bosrandvogels (onder andere 
veldleeuwerik, boomleeuwerik, boompieper, graspieper, gele 
kwikstaart, roodborsttapuit, tapuit), en 

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

 
Aanvullend zijn tijdens het onderzoek nog enkele andere werkzaam-
heden uitgevoerd die er enerzijds toe bijdragen dat een nog beter 
beeld wordt verkregen van de ontwikkeling van de natuurwaarden van 
de vliegbasis en anderzijds inzicht kunnen verschaffen in de oorzaken 
van eventuele trendmatige veranderingen in de ontwikkeling van de 
populaties van soorten. Het gaat hierbij om de volgende werkzaam-
heden:  
 het tellen van de groeiplaatsen van enkele soorten paddenstoelen 

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

beheersmaatregelen die in het gebied zijn uitgevoerd, en 

 het enkele malen schouwen van het gehele terrein, dus ook van 
terreindelen buiten de gebiedsdelen die voor het monitorings-
onderzoek zijn onderzocht. Tijdens deze schouwen zijn op 
beperkte schaal gegevens verzameld over de flora en fauna, in het 
bijzonder van locaties waar veranderingen in het terrein hebben 
plaatsgevonden.  

 
De uitkomsten van deze extra werkzaamheden zijn in het rapport 
opgenomen in de bespreking van de resultaten (hoofdstuk 4) en in een 
apart hoofdstuk over de ontwikkelingen in het terrein (hoofdstuk 3). 
 

 
Weelderige begroeiing van slangenkruid en rechte ganzerik langs de Lange baan, 22 juni 2016 
(HB)  
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I.IV 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 voorafgaand of 
tijdens het veldseizoen van 2016 in het terrein hebben plaats-
gevonden. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van een selectie van 
soort(groep)en een overzicht 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. 
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II.I Duiding van de cijfers 
In het rapport over de monitoring op de Vliegbasis Soesterberg in 
de jaren 2011-2013 (van den Bijtel 2015) is uitgebreid ingegaan op 
de factoren die van invloed kunnen zijn op de aantallen van de 
verschillende soorten die van jaar tot jaar worden vastgesteld.  
De moraal van deze verhandeling was dat het in veel gevallen heel 
lastig, zo niet onmogelijk is, om de oorzaken van de aantals-
schommelingen te achterhalen, en 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.  
 
Gelet op de vele factoren die van invloed zijn op de omvang van de 
populaties in een bepaald jaar, zijn er objectieve criteria opgesteld 
op basis waarvan beoordeeld kan worden of een soort toe- of 
afneemt (van den Bijtel 2015, 2016). De criteria zijn ook goed 
bruikbaar voor een beoordeling van de cijfers uit 2016. 
Voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens van de 
monitoring in de periode 2010-2013 is 2010 als referentiejaar 
aangehouden. Voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens uit 
2016 zijn zowel 2010 als 2014, toen de vliegbasis opnieuw integraal 
is onderzocht (van den Bijtel 2016), als referentiejaren 
aangehouden. 
 
Van een toe- of een afname is bij vergelijking van de resultaten uit 
2016 met 2010 en 2014 alleen sprake in geval van: 
 een uitbreiding of inkrimping van het verspreidingsgebied, 

en/of 
 een wezenlijke 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 2016 aanwezig was. 
 
Van een wezenlijke toe- of afname van de aantallen is sprake als: 
 de getelde aantallen exemplaren van een bepaalde soort in 

2016 substantieel hoger of lager zijn dan in de referentiejaren 
2010 en 2014.  

 
Wanneer sprake is van een substantieel hoger of lager aantal, 
hangt af van de soortgroep. Bij zoogdieren, vogels, reptielen en 
amfibieën is geoordeeld dat dit het geval is als het aantal getelde 
exemplaren 10 tot 25 procent hoger of lager is dan in 2010 of 2014. 
Bij insecten is hier pas sprake van als het aantal waargenomen 
exemplaren ten opzichte van 2010 of 2014 ten minste verdubbeld 
of gehalveerd is. Bij planten en paddenstoelen is het oordeel of een 
soort is toe- of afgenomen primair gebaseerd op een toe- of afname 
van het aantal groeiplaatsen. 
 
NB:  In 2015 zijn alleen de grasland-, heide- en bosrandvogels 

onderzocht en zijn de groeiplaatsen van bijzondere plantensoorten 
geteld. Van de overige soorten zijn uit 2015 geen gegevens 
beschikbaar. 



vii 
 

II.II Toe- of afname van soorten 
 
Algemeen beeld  
Uit de resultaten van de verschillende onderzoeken (van den Bijtel 
2011, 2015, 2016) en de uitkomsten van de monitoring in 2016 
blijkt dat de aantallen van de meeste onderzochte soorten in de 
periode 2010-2016 met meer of minder ruime marges fluctueren 
rond een gemiddelde waarde. Deze soorten blijven dus min of meer 
stabiel. Ten aanzien van de habitat van deze soorten op de 
vliegbasis kan hieruit worden afgeleid dat deze zowel wat betreft 
oppervlak als kwaliteit in grote lijnen gelijk is gebleven. 
 
Van verschillende soorten zijn de aantallen en/of de omvang van 
het verspreidingsgebied sinds 2010 op de vliegbasis toegenomen, 
zoals ook is gebleken uit de uitkomsten van het integrale onderzoek 
in 2014 (van den Bijtel 2016). Ten aanzien van de habitat van deze 
soorten op de vliegbasis kan hieruit worden afgeleid dat het 
oppervlak en/of de kwaliteit daarvan zijn/is toegenomen.  
 
Slechts een beperkt aantal soorten is in de onderzoeksperiode 
achteruitgegaan. Ten aanzien van de habitat van deze soorten op 
de vliegbasis kan hieruit worden afgeleid dat het oppervlak en/of de 
kwaliteit daarvan zijn/is afgenomen.  
 
Ontwikkeling van soorten in de periode 2010-2016  
Voor veruit de meeste onderzochte soorten hebben/heeft de toe- of 
afname van de aantallen en/of de omvang van het verspreidings-
gebied zich voltrokken tussen 2010 en 2014 (tabel 12). Voor een 
uitgebreid overzicht van de soorten die in deze periode zijn toe- of 
afgenomen, wordt verwezen naar de rapportage over het 
onderzoek in 2014 (van den Bijtel 2016).  

Ontwikkeling van soorten in de periode 2014-2016  
In de periode 2014-2016 zijn de veranderingen bij de meeste 
soorten relatief klein en voldoen deze niet aan criteria voor toe- of 
afname. Een beperkt aantal soorten is in deze periode toegenomen. 
Het gaat hierbij onder andere om enkele vogelsoorten van 
structuurrijke heiden en graslanden (graspieper, roodborsttapuit en 
kneu) en insecten van open vegetaties met veel kaal zand (bruin 
blauwtje, heivlinder, blauwvleugelsprinkhaan en bronzen zandloop-
kever). Geen van de onderzochte soorten is in deze periode 
afgenomen.  

 
De heivlinder is een van de soorten die in de periode 2014-2016 in aantal is 
toegenomen (HB) 
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In het rapport van de monitoring 2011-2013 is als voorbeeld van 
een aantal soorten uit verschillende groepen aangegeven of ze 
gedurende de onderzoeksperiode zijn toe- of afgenomen. Van deze 
zelfde soorten is in tabel I aangegeven hoe ze zich hebben 
ontwikkeld in de periode 2010-2016 én in de periode 2014-2016. 
 

2010-2016 2014-2016

Korstmossen
groot en klein leermos afname gelijkgebleven

Planten
brede orchis toename gelijkgebleven

gelobde maanvaren toename toename
echt duizendguldenkruid toename gelijkgebleven

Zoogdieren
das toename gelijkgebleven

gewone dwergvleermuis afname* gelijkgebleven

Vogels
nachtzwaluw toename gelijkgebleven

boomleeuwerik toename** gelijkgebleven
graspieper toename

Dagvlinders
bont zandoogje toename gelijkgebleven
bruin zandoogje toename gelijkgebleven

geelsprietdikkopje toename gelijkgebleven

Sprinkhanen en krekels
veldkrekel toename gelijkgebleven

blauwvleugelsprinkhaan toename toename

Kevers
bronzen zandloopkever toename toename  

 
Tabel I. Soorten die op basis van de gehanteerde criteria in de 

perioden 2010-2016 en 2014-2016 zijn toe- of 
afgenomen   
* de afname heeft betrekking op het aantal verblijfplaatsen; het 
aantal individuen is mogelijk gelijkgebleven. 
** toe- of afname heeft zich vooral voorgedaan buiten de vaste 
onderzoeksgebieden. 

 

II.III Toe- of afname van soorten in relatie tot de 
ontwikkelingen in het terrein 

Sinds het voorjaar van 2014 zijn er op of in de directe omgeving 
van de vliegbasis enkele grotere werken uitgevoerd: 
 De aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg waarmee in het 

voorjaar van 2016 is begonnen, zal naar alle waarschijnlijkheid 
effecten hebben op de omvang van de populaties van sommige 
soorten, maar dat komt nog niet tot uitdrukking in de gegevens 
die in 2016 zijn verzameld.  

 De bouw van het nieuwe onderkomen van de Amsterdamsche 
Club voor Zweefvliegen zal naar alle waarschijnlijkheid 
eveneens effecten hebben op de omvang van de populaties van 
sommige soorten. Omdat hiermee pas na het veldseizoen van 
2016 is begonnen, komt dit niet tot uitdrukking in de gegevens 
die in 2016 zijn verzameld. 

 
De openstelling van de vliegbasis in december 2014 heeft niet 
geleid tot aantoonbare nadelige effecten, althans niet op populatie-
niveau. Wel lijkt de veldleeuwerik zich terug te trekken uit de 
graslanden die grenzen aan de jaarrond opengestelde fiets-/ 
wandelroute bij baankop-west. Dit mogelijke effect heeft echter niet 
geleid tot een afname van de populatie veldleeuweriken op de 
gehele vliegbasis. 
 
De werkzaamheden die tot op heden de belangrijkste effecten 
hebben gehad op de natuurwaarden van de vliegbasis, zijn het 
verwijderen van verhardingen, de sloop van gebouwen en het 
saneren van vervuilde bodems. De kale zandplaten die na voltooiing 
van deze werkzaamheden zijn ontstaan, raken geleidelijk steeds 
meer begroeid, maar de snelheid waarmee dit gebeurt varieert van 
locatie tot locatie en zelfs binnen één locatie. Als gevolg hiervan 
nemen diverse soorten die gebonden zijn aan verschillende 
ontwikkelingsstadia van dit soort open zandige (pionier)milieus nog 
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steeds toe. Hoewel dit effect zonder twijfel tijdelijk is, kan het nog 
vele jaren aanhouden. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat 
de uitgevoerde saneringen een positieve invloed hebben (gehad) op 
de natuurwaarden van de vliegbasis. 
 

 
Een pol kleine leeuwentand heeft zich gevestigd op het kale zand van een 
saneringslocatie, 4 juli 2016 (HB) 
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III.I  Algemene conclusies 
Op grond van de resultaten van het uitgevoerde monitoringsonder-
zoek in 2016 kan worden geconcludeerd dat de natuurwaarden van 
de Vliegbasis Soesterberg in de periode 2010-2016 zijn toege-
nomen. De toename heeft zich vooral voorgedaan in de periode 
tussen 2010 en 2014. In de periode 2014-2016 zijn de 
veranderingen bij de meeste soorten relatief klein en is het aantal 
soorten dat in aantal is toegenomen beperkt. 
Een belangrijk deel van de soorten die zijn toegenomen en nog 
steeds toenemen, betreft soorten die voorkomen op geroerde 
bodems, op open zand en/of in ijle begroeiingen. Deze soorten 
hebben kunnen profiteren van het verwijderen van verhardingen, 
de sloop van gebouwen en het saneren van vervuilde bodems. 
 
Het aantal soorten dat in de periode 2010-2016 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. In de periode 2014-2016 zijn geen 
(onderzochte) soorten achtuitgegaan. 
 
Bij het leeuwendeel van de onderzochte soorten fluctueren de 
aantallen, soms met grote jaarlijkse verschillen, rond een 
gemiddelde waarde. Deze soorten zijn in de onderzoeksperiode dus 
min of meer gelijkgebleven. 
 
Op grond van de uitkomsten kan ten aanzien van de oppervlakte en 
de kwaliteit van de habitats van de soorten die op de vliegbasis 
voorkomen, worden afgeleid dat deze gelijk zijn gebleven of vooruit 
zijn gegaan. 
 

III.II  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.  
Op grond van de resultaten van het onderzoek kunnen met 
betrekking tot de veldleeuwerik de volgende conclusies worden 
getrokken: 
 
 de veldleeuwerik is in de onderzoeksperiode op de vliegbasis 

fors toegenomen. Na de sterke toename tot 224 territoria in 
2014 heeft de soort zich op dit hoge niveau gehandhaafd en is 
in 2016 zelfs nog licht toegenomen (233 territoria); 

 de lichte toename in 2016 heeft zich vooral voorgedaan in 
gebiedsdelen waar de dichtheden in de voorgaande jaren 
relatief laag waren. In de gebiedsdelen waar de dichtheden in 
voorgaande jaren hoog waren, zijn de aantallen min of meer 
gelijkgebleven of licht afgenomen; 

 uit het onderzoek in de voorgaande jaren is gebleken dat de 
veldleeuwerik gevoelig is voor verstoring, vooral voor onvoor-
spelbare vormen van verstoring. Het verdwijnen van de soort 
als broedvogel uit de graslanden grenzend aan het Wethouder 
Lemmenpad spreekt wat dat betreft boekdelen. Ook in 2016 
zijn binnen 75 meter aan weerszijden van dit fietspad geen 
territoria van de veldleeuwerik vastgesteld. Aangezien de 
veldleeuwerik op de vliegbasis in aantal vooruit is gegaan, heeft 
dit op populatieniveau evenwel geen nadelige effecten gehad; 
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 met de openstelling van de vliegbasis in december 2014 is een 
nieuw fietspad tussen de Dolderseweg en het Sheltergebied in 
gebruik genomen. Dit fietspad is jaarrond opengesteld en loopt 
door de graslanden rondom baankop-west. In 2015 zijn geen 
aantoonbare effecten van dit fietspad vastgesteld, maar in 
2016 begint zich hier een vergelijkbare ontwikkeling als in de 
graslanden langs het Wethouder Lemmenpad af te tekenen. De 
veldleeuwerik lijkt zich hier terug te trekken uit de graslanden 
die grenzen aan verhardingen waarover het fietspad is 
aangelegd. Of dit effect reëel is dan wel berust op toeval, zal 
uit vervolgonderzoek moeten blijken, en 

 de populatie in de graslanden langs de Lange baan gedijt goed; 
het aantal territoria in deze graslanden is gelijkgebleven of 
toegenomen. Hieruit mag worden afgeleid dat het huidige 
beheer en gebruik van het gebied gunstig zijn voor de 
instandhouding van de populatie veldleeuweriken en van die 
van andere soorten graslandvogels.  

 




