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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.  
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 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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1.3 De opdracht 
In april 2016 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 Park 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 aanvullende werkzaamheden zijn 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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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 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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2.1 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek dat in 2016 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, en 
 inventarisatie van grondbroedende grasland-, heide- en 

bosrandvogels. 
 
2.2.1 Groeiplaatsen planten en paddenstoelen 
Van vijf soorten planten (gelobde maanvaren, brede orchis, 
rietorchis, dennenorchis en klavervreter) en van vijf soorten 
paddenstoelen (karmozijnwasplaat, puntmutswasplaat, 
rozesneesatijnzwam, melkboleet en lariksridderzwam) is het aantal 
individuen op de bekende groeiplaatsen geteld.  
De groeiplaatsen van de orchissen zijn eenmaal geteld. De 
groeiplaats van de gelobde maanvaren is minimaal tweemaal 
geteld. De eerste planten van deze soort 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 langdurige 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 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 de vereiste monitoring zijn de kasten 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 ook in 2016 een inventarisatie van de grote open 
terreinen in het gebied uitgevoerd. Het gaat hierbij om het 
graslandgebied rondom de banen, de noordwestelijke heide en de 
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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 achttien soorten onderzocht 
(tabel 1). In alle voorgaande onderzoeksjaren zijn volgens een vast 
basisschema ten minste zeven bezoekronden afgelegd (tabel 2). 
Doordat de beslissing om ook in 2016 een monitoringsonderzoek uit 
te voeren pas in april is genomen, zijn de bezoekronden in maart 
komen te vervallen. In plaats daarvan zijn in april en mei extra 
bezoeken gebracht.  
Medio juli en eind juli zijn bovendien twee extra bezoekronden aan 
het gebied gebracht om inzicht te krijgen in het aandeel van de 
populatie veldleeuweriken dat met een derde broedsel begint.  
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Habitat

Kwartel Coturnix coturnix G
Scholekster Haematopus ostralegus G
Kleine plevier Charadrius dubius P
Kievit Vanellus vanellus G
Houtsnip Scolopax rusticola H + B
Koekoek Cuculus canorus G + 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
Grauwe kaluwier Oenanthe oenanthe G + H
Kneu Carduelis cannabina G + H  
 
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; P = pioniervegetaties).  

 
Tabel 2. Basisschema bezoekronden broedvogelinventarisatie 
Naast de reguliere bezoekronden overdag zijn in juni en in de 
eerste helft van juli nog twee avondbezoeken aan het gebied 

Bezoekronde Periode

Bezoekronde 1 1 - 15 april
Bezoekronde 2 16 - 30 april
Bezoekronde 3 1 - 15 mei
Bezoekronde 4 16 - 31 mei
Bezoekronde 5 1 - 15 juni
Bezoekronde 6 16 - 30 juni
Bezoekronde 7 1 - 15 juli
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gebracht. Aanvullende gegevens over het voorkomen van grasland-, 
heide- en bosrandvogels zijn verzameld tijdens het onderzoek van 
de proefvlakken. 
 
2.2.4  Inventarisatie roofvogels 
In 2016 is er geen systematisch onderzoek uitgevoerd naar de 
territoria en nesten van roofvogels. Waarnemingen van territoriale 
roofvogels, nesten van roofvogels en oudervogels met jongen die 
zijn gedaan tijdens het onderzoek naar andere groepen zijn wel 
genoteerd. 
 
2.2.5  Plaatjesonderzoek reptielen 
Er is in 2016 geen plaatjesonderzoek naar het voorkomen van met 
name hazelwormen en ringslangen uitgevoerd. 
 
2.2.6  Onderzoek naar amfibieën 
Er is in 2016 geen onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
amfibieën in de (blus)vijvers in het gebied. 
 
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 relatief grote proefvlakken. In tabel 3 is een 
beknopte onderbouwing gegeven voor de keuze van de 
proefvlakken.  
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Tabel 3. Motivatie voor de keuze van de proefvlakken 
 
2.3.2 Onderzochte soortgroepen 
De proefvlakken zijn onderzocht op de volgende groepen: 
 paddenstoelen, 
 vleermuizen, 
 reptielen (hagedissen), 
 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 tot en met 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. 
 
Veldronde Aantal bezoeken

2016
1 4
2 9
3 13
4 13
5 4
6 4

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

21 oktober - 20 november (paddenstoelen)

Periode

10 - 30 april (met uitloop tot 30 mei)
1 mei - 20 juni (met uitloop tot 30 juni)
21 juni - 31 juli (met uitloop tot 10 aug)

 
 
Tabel 5. Planning veldronden en aantal bezoeken per ronde 
 

Paddenstoelen Vleermuizen Reptielen Dagvlinders Libellen Sprinkhanen Bijen

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

Nummer 
Proefvlak

Naam Proefvlak

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 Ecologische corridor 5,5 toekomstige ecologische corridor, ingeplant met bos; bijzondere vlinders, bijen 
en paddenstoelen 

Nummer 
Proefvlak

Naam Proefvlak Opp.    
in ha

Motivering
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Bij proefvlakken waarin reptielen (hagedissen) 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 al in augustus 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 sneeuw-
zwammetje en de zwartwordende wasplaat.  



11 
 



12 
 

3.1 Overzicht van de nieuwe ontwikkelingen 
In maart 2016 is begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg 
van de Westelijke Ontsluitingsweg, die de toekomstige woonwijk op de 
vliegbasis verbindt met de Amersfoortseweg. Een andere ontwikkeling, 
die feitelijk al in 2013 in gang is gezet, is de bouw van het nieuwe 
onderkomen van de zweefvliegclub bij de BOSpomp. Na jaren 
vertraging zal de bouw de komende maanden eindelijk zijn beslag 
krijgen. 
In dit hoofdstuk worden in het kort de belangrijkste ontwikkelingen 
besproken. Bij elke ontwikkeling wordt, voor zover van toepassing, 
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 Aanleg Westelijke Ontsluitingsweg 
In maart 2016 is begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg 
van de Westelijke Ontsluitingsweg (WOS). Deze weg wordt aangelegd 
om de toekomstige woonwijk op de vliegbasis te ontsluiten en loopt 
van de Verlengde Batenburgweg naar de Amersfoortseweg (figuur 3). 
Aanvankelijk was het de bedoeling om de WOS tijdelijk te gebruiken 
als omleidingsroute gedurende de afsluiting van de Amersfoortseweg 
die nodig was voor realisatie van de verdiepte ligging. Echter, omdat 
de WOS niet op tijd gerealiseerd kon worden, is hier van afgezien. 
De werkzaamheden die zijn uitgevoerd ter voorbereiding van de 
aanleg, bestonden uit het kappen van het bos op het tracé en het 
aanbrengen van een zandcunet. 
Om te voorkomen dat de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg 
van de WOS zouden leiden tot het doden en verwonden van onder 
andere hazelwormen, is in 2015 rond het gehele tracégebied een 
reptielenscherm geplaatst. Binnen dit scherm zijn in totaal ruim 
honderd hazelwormen weggevangen, waarvan zo’n zeventig procent 
op de vliegbasis. De gevangen dieren zijn verplaatst naar geschikte 
habitats in de Middle East en de zuidzijde van het Sheltergebied.  
 

 
Figuur 3. Tracé van de Westelijke Ontsluitingsweg 
 
Om te voorkomen dat de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg 
van de WOS zouden leiden tot het doden en verwonden en vernielen 
van bezette nesten van eekhoorns zijn in de nazomer en herfst van 
2015 in het tracégebied alle eekhoornnesten opgezocht en gecontro-
leerd. In het voorjaar van 2016 is de ecologische begeleiding van de 
werkzaamheden overgenomen door Aveco De Bondt. 
De aanleg en het gebruik van de WOS kunnen, zo lang de woonwijk er 
nog niet is, leiden tot aantasting en versnippering van de leef- en 
foerageergebieden van vleermuizen, das, boommarter, eekhoorn en 
buizerd. Voor de grondgebonden zoogdieren kan het gebruik van de 
weg bovendien leiden tot het doden en verwonden van dieren 
(verkeersslachtoffers). Om die reden zijn in het projectplan behorende 
bij de ontheffingaanvraag verschillende mitigerende maatregelen 
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opgenomen, waaronder de plaatsing van een permanent reptielen-
scherm en een dassenraster. 
Nadat rond half maart de bomen op het tracé zijn gekapt, zijn er in het 
voorjaar nog allerlei werkzaamheden uitgevoerd. Zo is tegen eerder 
gemaakte afspraken in op de vliegbasis een groot zanddepot op de 
verhardingen achter de verkeerstoren ingericht en zijn op de gronden 
rond het oliedepot grote stapels stammen opgeslagen. Alle activiteiten 
zijn er vermoedelijk de oorzaak van geweest dat het buizerdpaar het 
nest ten zuidoosten van het oliedepot eind maart heeft verlaten. De 
opslag van stammen heeft geleid tot aantasting van het habitat van de 
hazelwormen. Mogelijk zijn hierdoor ook dieren verwond of gedood, 
aangezien in dit deel van het gebied geen hazelwormen zijn 
weggevangen en de dichtheden in dit gebiedsdeel erg hoog zijn. 

 
In het kader van de aanleg van de WOS is op de gronden ten zuiden en westen van de 
Op de gronden ten zuiden en westen van de verkeerstoren is een groot zanddepot 
ingericht en zijn grote stapels stammen opgeslagen (foto: T. van Riezen) 

3.3 Bouw nieuw onderkomen zweefvliegclub 
In augustus 2013 is begonnen met de eerste werkzaamheden voor de 
bouw van het nieuwe onderkomen van de Amsterdamsche Club voor 
Zweefvliegen ten oosten van de BOSpomp. Deze werkzaamheden 
bestonden uit het plaatsen van een reptielenscherm rond het bouw-
terrein en het wegvangen van de aanwezige reptielen binnen het 
scherm. In de daaropvolgende maanden zijn de bomen en struiken 
verwijderd, evenals een deel van de bodemvegetatie. De zoden zijn 
deels overgebracht naar het Museumkwartier om aldaar de ontwik-
keling van de vegetatie te stimuleren. 
Vanaf het vroege voorjaar van 2014 tot de zomer van 2016 hebben de 
werkzaamheden vervolgens stilgelegen. Eind augustus 2016 is het  
reptielenscherm rond het bouwterrein hersteld en zijn aanvullend nog 
een aantal hagedissen, voornamelijk juveniele zandhagedissen, 
weggevangen. In oktober is begonnen met het aanbrengen van kabels 
en leidingen. Naar verwachting zal de bouw van het nieuwe onder-
komen komende winter gereed komen. 
Door de bouw van het nieuwe onderkomen van de zweefvliegclub gaat 
leefgebied van onder andere zandhagedis en levendbarende hagedis 
verloren. De afname van de oppervlakte leefgebied van deze en 
andere soorten wordt ongedaan gemaakt door de realisatie van 
nieuwe heidemilieus, onder andere in het gebied ten zuiden en 
zuidoosten van de huidige hangar van de zweefvliegclub. Deze 
ontwikkelingen zijn meegenomen in de EHS-saldotoets en in de 
ontheffing Flora- en Faunawet en accoord bevonden. Wel moet 
worden voorkomen dat de groeiplaatsen van verschillende bijzondere 
planten, waaronder dennenorchis, lathyruswikke, ruw vergeet-me-
nietje en torenkruid, en paddenstoelen als melkboleet, verloren gaan 
doordat er (buiten de aan te leggen parkeervakken) in de bermen 
rondom het nieuwe onderkomen geparkeerd gaat worden. Gedurende 
de bouwfase worden de bermen tegenover de nieuwbouwlocatie 
afgezet met bouwhekken om ongelukken te voorkomen. Voor de fase 
na ingebruikname van het nieuwe onderkomen zal nog eens goed 
nagedacht moeten worden over effectieve maatregelen die aantasting 
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van deze waardevolle bermen door geparkeerde auto’s kunnen 
voorkomen.  
 
3.4 Openstelling van de vliegbasis 
Aan het begin van het voorjaar 2016 was het bijna anderhalf jaar 
geleden dat de vliegbasis werd opgesteld. Op basis van de resultaten 
van het broedvogelonderzoek in 2015 en 2016 kan worden 
geconcludeerd dat de afsluiting van het fietspad over de Lange baan 
van 15 maart tot 15 augustus goed heeft gewerkt. Het aantal territoria 
van de broedvogels van open terreinen langs de Lange baan is 
ongeveer gelijk gebleven of zelfs licht toegenomen (veldleeuwerik). 
Op twee locaties lopen jaarrond opengestelde fiets- en/of wandel-
routes door de broedgebieden van vogels van grasland, heide en 
bosranden. Het gaat hierbij om het gebied rondom baankop-west en 
het gebied ten westen van baankop-noord. In 2015 heeft de open-
stelling van deze gebiedsdelen niet geleid tot aantoonbare effecten op 
de broedvogels (van den Bijtel 2016). 
Voor het gebied ten westen van baankop-noord was ook in 2016 geen 
sprake van een aantoonbaar negatief effect en ook voor de langere 
termijn wordt niet verwacht dat de openstelling van dit gebiedsdeel zal 
leiden tot een sterke achteruitgang van broedvogels van open 
terreinen. In het gebiedsdeel dat door de route doorsneden wordt, 
broeden vooral soorten van heide en bosranden, waarvan de meeste 
veel minder gevoelig zijn voor verstoring dan soorten van open 
graslanden.  
In het gebied rondom baankop-west lijkt wel sprake van een nadelig 
effect van de aanwezigheid van een jaarrond opengestelde fiets-/ 
wandelroute. Bij het bezien van de territoriumkaart van de 
veldleeuwerik in de omgeving van baankop-west (figuur 4) lijkt de 
soort zich te hebben teruggetrokken uit die delen van de graslanden 
die grenzen aan de fiets-/wandelroute. Op basis van de ervaringen 
met het Wethouder Lemmenpad werd een dergelijk effect al verwacht 
(van den Bijtel 2015, 2016). Of het effect reëel is dan wel berust op 

toeval (gegevens van slechts één jaar) zal onderzoek in de komende 
jaren moeten uitwijzen.  

 
Figuur 4. Ligging van de territoria van de veldleeuwerik in de 

omgeving van baankop-west 
De territoria zijn begrensd met een rode lijn. De gekleurde cijfers staan 
voor waarnemingen van veldleeuweriken die territoriaal of nestindicatief 
gedrag vertoonden in de week met dat standaardnummer.  

 
3.5 Gebruik Nationaal Militair Museum 
Na de grote toestroom van bezoekers in het eerste jaar na opening is 
het aantal bezoekers van het Nationaal Militair Museum (NMM) in de 
loop van 2016 enigermate genormaliseerd. Als gevolg hiervan is het 
aantal parkeerplaatsen op de reguliere parkeerterreinen voldoende om 
alle auto’s kwijt te kunnen. Het plateau aan de zuidzijde van het 
museum wordt daarom veel minder vaak gebruikt als overloop- 
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parkeerplaats. Om de kans op verstoring van graslandvogels in de  
aangrenzende graslanden verder terug te dringen, zijn met het NMM 
afspraken gemaakt over aanpassing van de parkeerpraktijk op het 
plateau voor het museum. Werd er tot op heden van buiten naar 
binnen gewerkt,  waarbij eerst de buitenste randen van het plateau 
direct grenzend aan de graslanden werden volgezet, in de toekomst 
zal er van binnen naar buiten worden gewerkt, waarbij eerst het deel 
van het plateau grenzend aan het museumgebouw zal worden 
volgezet. Dit kan ertoe leiden dat de graslanden grenzend aan het 
plateau weer geschikter zullen worden als broedbiotoop voor 
graslandvogels, in het bijzonder voor de verstoringsgevoelige 
veldleeuwerik. 
 

3.6 Saneringen 
Sinds het voorjaar van 2014 zijn op de vliegbasis geen verhardingen 
meer verwijderd, geen gebouwen meer gesloopt en geen bodem-
saneringen meer uitgevoerd. De meeste locaties waar deze 
werkzaamheden in de voorgaande jaren zijn uitgevoerd, zijn inmiddels 
enigermate begroeid geraakt. De bedekking van de vegetatie loopt 
uiteen van 10 tot 70 procent. Deze variaties doen zich voor tussen 
verschillende locaties, maar ook binnen één locatie. Voor verschillende 
soorten vormen deze spaarzaam begroeide milieus een geschikt 
habitat, niet alleen voor insecten, zoals bruin blauwtje, heivlinder, 
bronzen zandloopkever en blauwvleugelsprinkhaan, maar ook voor een 
vogelsoort als de kleine plevier. 
Naarmate de saneringslocaties steeds meer begroeid raken en de 
vegetatie zich verder sluit, zullen ze als habitat van soorten van open 
zandige milieus aan betekenis inboeten. Deze soorten zullen dan ook 
weer in aantal achteruitgaan en sommige soorten zullen mogelijk zelfs 
helemaal verdwijnen. Dit kan echter nog vele jaren duren aangezien 
de vegetatieontwikkeling zelfs op één locatie met heel verschillende 
snelheden lijkt te verlopen. 
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4.1 Inleiding 
Het monitoringsonderzoek in 2016 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 de 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. Omwille van de 
vergelijkbaarheid zijn, mits relevant, dezelfde soorten gekozen als 
die in het rapport van de monitoring over de periode 2011-2013 zijn 
besproken (van den Bijtel 2015). 
 
4.2 Vaatplanten 
Net als in de periode 2011-2013 zijn in 2016 de groeiplaatsen van 
enkele bijzondere vaatplanten geteld. In 2016 is van zes soorten 
vaatplanten het aantal individuen op de bekende groeiplaatsen 
geteld (tabel 6). Dit zijn er drie meer dan in de periode 2011-2013.  
De ‘nieuwe’ soorten zijn gevlekte orchis, dennenorchis en 

klavervreter; deze soorten zijn in 2014 voor het eerst op de vlieg-
basis vastgesteld.  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
gelobde maanvaren 76 63 36 153 122 177 186

brede orchis 11 3 62 75 143 89 109
bloei 11 3 24 23 98 83 95

rietorchis - 8 14 8 28 47 52
bloei - 2 5 7 15 23 18

gevlekte orchis - - - - 1 1 1
bloei - - - - 1 1 1

dennenorchis - - - - 16 24 61
bloei - - - - 2 3 5

klavervreter - - - - 13 22 79  
 
Tabel 6. Aantalsontwikkeling van enkele vaatplanten 

De groene vakjes bij de rietorchis hebben betrekking op de 
oorspronkelijke groeiplaats op het dak van bunker 500 

 
De gelobde maanvaren is een kensoort van heischrale graslanden 
en feitelijk een doelsoort voor de vegetatieontwikkeling van 
bepaalde typen grasland op de vliegbasis. De soort komt op de 
vliegbasis alleen voor in de Middle East waar zij groeit 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. 
In 2016 zijn 186 exemplaren geteld; het hoogste aantal sinds het 
begin van de tellingen van de groeiplaats (tabel 6). In vergelijking 
met 2015 is het aantal planten licht toegenomen. De gelobde 
maanvaren ontwikkelt zich op deze groeiplaats dus voorspoedig. 
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De brede orchis is een soort van soortenrijke, relatief schrale 
graslanden op meest vochtige tot natte bodems. De groeiplaats op  
de vliegbasis ligt in een natte laagte langs het Wethouder Lemmen-
pad waar neerslagwater stagneert op een oerlaag in de bodem.  
Vanaf 2012 is het aantal planten op de groeiplaats gestaag toe-
genomen met een piek in 2014 (143 exemplaren; tabel 6). In 2016 
zijn 109 exemplaren geteld, waarvan er 95 in bloei zijn gekomen. Er 
zijn dus minder planten geteld dan in het topjaar 2014, maar 
twintig meer dan in 2015. Ten opzichte van 2010 is het aantal 
planten op deze groeiplaats sterk toegenomen. De brede orchis 
ontwikkelt zich op deze groeiplaats dus (zeer) voorspoedig.   
 
De rietorchis is een soort van natte graslanden en moerassige 
vegetaties. In 2011 zijn de planten van het dak van de te slopen 
bunker 500 verplaatst naar de oevers van de bentonietpoel in de 
noordelijke heide. De soort is op de nieuwe groeiplaats goed aan-
geslagen; het aantal planten in 2016 (52; tabel 6) was meer dan 
het zesvoudige van het aantal verplaatste planten. 
 
De gevlekte orchis is een soort van heiden en onbemeste gras-
landen op zandige en lemige bodems. In 2014 is in een strook 
heide aan de zuidwestzijde van de Middle East één bloeiend 
exemplaar van deze soort gevonden. Dit exemplaar was ook in 
2016  aanwezig (tabel 6). Omdat er op de groeiplaats slechts één 
exemplaar voorkomt, is deze kwetsbaar voor allerlei invloeden, 
zoals het dichtgroeien met grassen en struikheide. 
 
De dennenorchis groeit op beschaduwde plaatsen met een hoge 
luchtvochtigheid op voedselarme zand- en leembodems. De soort 
was in Nederland beperkt tot de Waddeneilanden, de omgeving van 
Schoorl, de Veluwe en Drenthe. In Utrecht heeft de soort zich 
recent gevestigd op de Utrechtse Heuvelrug. De afgelopen jaren 
zijn hier diverse groeiplaatsen van de dennenorchis gevonden. Op 
de vliegbasis is de soort in 2014 voor het eerst aangetroffen aan de 

noordrand van een jong grove dennenbosje. In dat jaar werden 
zestien rozetjes met twee bloeistengels gevonden (tabel 6). In 2016 
was het aantal rozetjes toegenomen naar 61, waarvan er vijf 
gebloeid hebben. De dennenorchis neemt op de groeiplaats dus 
toe.  
 
De klavervreter is een parasiet uit de familie van de bremrapen die 
woekert op rode klaver. De plant komt voor op zonnige plaatsen op 
matig voedselrijke, veelal kalkhoudende kleibodems. In 2014 is een 
groeiplaats van deze soort met dertien planten gevonden op het 
terrein van de vroegere Hotpit aan de westrand van het Shelter-
gebied. In 2016 was het aantal planten op deze groeiplaats 
toegenomen tot 79. Uit de sterke toename van het aantal exem-
plaren kan worden geconcludeerd dat, hoewel de groeiplaats kan 
worden gekenschetst als a-typisch (op een zandbodem in plaats van 
een kleibodem) de klavervreter goed gedijt. 
 

 

Het aantal exemplaren van de klavervreter is sterk toegenomen (HB) 
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4.3 Paddenstoelen 
2016 was een zeer matig jaar voor paddenstoelen. In september en 
oktober, de paddenstoelenmaanden bij uitstek, viel er (zeer) weinig 
regen en ook de zomermaanden, met uitzondering van juni, waren 
relatief droog. 

 
2016 was een zeer matig paddenstoelenjaar. Veel soorten, zoals deze smakelijke 
melkzwam, vormden weinig of zelfs helemaal geen sporenlichamen (HB) 
 
Van de veertig soorten waarvan jaarlijks de groeiplaatsen worden 
geteld, liet meer dan de helft geheel verstek gaan. Van de soorten 
die wel sporenlichamen vormden, was dat lang niet op alle bekende 
groeiplaatsen het geval en was bovendien het aantal exemplaren 
veel lager dan in voorgaande jaren. 

Het beeld dat naar voren komt bij de vijf soorten die in het rapport 
van de monitoring in de periode 2011-2013 zijn besproken  
(rozesneesatijnzwam, karmozijnwasplaat, puntmutswasplaat, melk-
boleet en lariksridderzwam) is exemplarisch voor alle paddenstoelen 
in 2016. 

 
Tabel 7. Aantal vastgestelde exemplaren van vijf soorten 

bijzondere paddenstoelen en het aantal groeiplaatsen 
waar sporenlichamen aanwezig waren 

 
Van deze vijf soorten vormden twee soorten (rozesneesatijnzwam 
en melkboleet) in het geheel geen sporenlichamen (tabel 7). Van de 
karmozijnwasplaat werden op slechts drie van de dertien bekende 
groeiplaatsen sporenlichamen aangetroffen en waren de aantallen 
aanzienlijk lager dan in goede jaren. Van de lariksridderzwam 
werden op één van de drie bekende groeiplaatsen sporenlichamen 
gevonden en bleef het aantal ver achter bij dat in voorgaande 
jaren. 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
karmozijnwasplaat 1 31 340 11 311 - 19

aantal groeiplaatsen 1 5 8 2 13 - 3

puntmutswasplaat 80 38 111 32 285 - 201
aantal groeiplaatsen 3 4 4 5 17 - 21

rozesneesatijnzwam 1 11 0 0 19 - 0
aantal groeiplaatsen 1 1 0 0 1 - 0

melkboleet 4 1 4 11 1 - 0
aantal groeiplaatsen 1 1 1 1 1 - 0

lariksridderzwam 12 6 15 11 15 - 2
aantal groeiplaatsen 2 1 3 2 3 - 1
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4.4 Vleermuizen 
 
4.4.1  Gebruik vleermuizenkasten 
Van de vleermuizenkasten die in het Munitiepark zijn opgehangen 
als mitigerende maatregel voor de sloop van gebouwen met verblijf-
plaatsen van vleermuizen, worden de platte kasten in de bomen 
achter de iglo’s 223-225 sinds 2015 in de paartijd gebruikt door 
gewone dwergvleermuizen. In september 2016 was in elk cluster 
van drie kasten een harem aanwezig. Deze bestonden uit twee, drie 
en drie vrouwtjes.  
Eind augustus waren in de meest noordelijke platte kast drie 
gewone dwergvleermuizen aanwezig en begin juni één. Tijdens de 
controles in oktober en november zijn in deze platte vleermuizen-
kasten geen vleermuizen meer vastgesteld. 
De overige vleermuizenkasten en de kraamkoloniekasten die in het 
Munitiepark zijn opgehangen, zijn ook in 2016 onbezet gebleven. 
Omdat de meeste kasten nog niet functioneren als verblijfplaats, 
moet worden geconcludeerd dat het aantal verblijfplaatsen voor 
gewone dwergvleermuis op de vliegbasis ten opzichte van 2010 fors 
is afgenomen. Ten opzichte van 2014 zijn drie platte vleermuizen-
kasten als verblijfplaats in gebruik genomen, waarmee het aantal 
functionele verblijfplaatsen op de vliegbasis wel iets is toegenomen.  
 
4.4.2  Vleermuizen in de proefvlakken 1 en 2 
Net als in de periode 2011-13 zijn alleen de proefvlakken 1 en 2 op 
vleermuizen onderzocht. In beide proefvlakken zijn zeven soorten 
vastgesteld (tabel 8). In proefvlak 2 is een zomerverblijf vastgesteld 
van de gewone dwergvleermuis. De overige soorten gebruiken dit 
gebied alleen om te jagen. Er zijn in dit proefvlak geen winterver-
blijven en/of vliegroutes vastgesteld. 
 

 
Tabel 8. Gebruik van de proefvlakken 1 en 2 door vleermuizen 

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

 

Proefvlak 1 vervult voor vleermuizen 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. 
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. 
 
 
 
 

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

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

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

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

2014

2014

2016

2016

2011 2012 2013

2011 2012 2013
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Overwinterende grootoorvleermuizen weggekropen in een ventilatiebuis in het 
plafond van de groepsschuilplaats (HB) 
 
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 
uitgekapte tracé van de Westelijke Ontsluitingsweg en 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 meer dan tien dieren op insecten, soms op 
nog geen meter boven de grond. Van de overige soorten zijn 

verspreid over het proefvlak één of enkele jagende individuen 
vastgesteld. De meeste jagende dieren worden waargenomen langs 
de bosranden en boven de bermen van de wegen die door de 
bospercelen lopen.  
 
4.5 Grasland-, heide- en bosrandvogels 
Tijdens het onderzoek naar de broedvogels van open terreinen zijn 
zestien soorten vastgesteld (tabel 9). Ten opzichte van 2015 waren 
in 2016 drie soorten meer aanwezig: scholekster, kleine plevier en 
grauwe klauwier.  
Van de meeste soorten is slechts een beperkt aantal territoria 
vastgesteld. Alleen van boomleeuwerik, veldleeuwerik, boompieper, 
graspieper, gekraagde roodstaart, roodborsttapuit en kneu komen 
op de vliegbasis grotere populaties voor. 

 
Tabel 9. Aantal vastgestelde territoria per jaar van broedvogels 

van grasland, heide en bosranden 

Soort
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kwartel 1 3 4 2 2 2 3
Scholekster 0 0 0 0 0 0 1
Kleine plevier 0 0 0 0 0 0 4
Kievit 0 0 1 0 0 0 0
Houtsnip 1 1 2 4 4 4 4
Koekoek 0 0 0 0 0 1 1
Nachtzwaluw 0 0 1 3 2 2 2
Boomleeuwerik 32 30 31 31 34 34 35
Veldleeuwerik 166 136 161 163 225 227 233
Boompieper 62 61 60 67 69 52 67
Graspieper 31 69 62 88 71 71 106
Gele kwikstaart 4 5 3 7 3 7 3
Gekraagde roodstaart 24 24 20 25 29 25 33
Paapje 0 0 1 3 0 0 0
Roodborsttapuit 38 33 34 39 42 36 56
Tapuit 7 2 2 9 7 3 4
Grauwe klauwier 0 0 0 0 0 0 1
Kneu 15 25 19 23 30 35 42

Jaar
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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 2, 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 gebieden 
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 5 en 6 is het 
aantalsverloop van de soorten van grasland en van heide en 
bosranden in de periode 2010-2016 weergegeven. 

 
Figuur 5. Aantalsontwikkeling van de broedvogels van grasland 
 

De twee graslandsoorten met de grootste populaties – graspieper 
en veldleeuwerik - zijn ten opzichte van 2015 beide vooruitgegaan. 
De toename van de graspieper was zelfs aanzienlijk. Het aantal 
territoria van de overige soorten schommelt rond gemiddelde 
waarden. Uit deze cijfers mag worden afgeleid dat de kwaliteit van 
de graslanden op de vliegbasis als habitat voor vogels onveranderd 
is gebleven of is verbeterd.  
In 2016 waren ook territoria aanwezig van scholekster en kleine 
plevier. Van deze soorten zijn in de onderzoeksperiode niet eerder 
territoria vastgesteld.  
Van de scholekster, een soort van lage grazige vegetaties en 
pioniervegetaties (Sierdsema 1995), is een territorium vastgesteld in 
de graslanden ten zuiden van de Korte baan ten zuidwesten van het 
Museumkwartier (zie bijlagenrapport). Tot twee keer toe is gezien 
dat de vogels wegvlogen in de richting van het Nationaal Militair 
Museum. Mogelijk hebben de vogels genesteld op het dak van het 
museumgebouw.  
Van de kleine plevier zijn in 2016 vier territoria vastgesteld. Twee 
territoria bevonden zich in de graslanden langs de Korte baan, ten 
zuiden van het Museumkwartier, één territorium was aanwezig 
langs de noordelijke rolbaan, ten noorden van baankop-noord en 
één territorium bij de grote poel langs de Lange baan ten zuiden 
van het Sheltergebied (zie bijlagenrapport). De drie broedparen in 
de graslanden langs de Lange en Korte baan hebben met succes 
jongen grootgebracht. Van het broedpaar langs de noordelijke 
rolbaan is wel een nest gevonden, maar of er ook jongen zijn 
uitgevlogen, is onbekend.  
In 2016 hebben geen tapuiten op de vliegbasis gebroed. Weliswaar 
zijn op vier locaties meermalen waarnemingen verricht van vogels 
waarvan het gedrag voldeed aan de criteria voor een territorium, 
maar deze vogels hebben met zekerheid niet gebroed. Sterker nog, 
eind mei waren alle tapuiten uit het gebied verdwenen. Het aantal 
jaren waarin de tapuit met zekerheid op de vliegbasis heeft gebroed 
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en jongen heeft grootgebracht, blijft derhalve steken op vier (2009, 
2010, 2014, 2015). 
 
De aantallen territoria van de meeste soorten van heide en bosran-
den schommelen rond gemiddelde waarden. Twee soorten zijn in 
2016 ten opzichte van de voorgaande jaren in aantal vooruit-
gegaan. Het gaat hierbij om roodborsttapuit en kneu. Van deze 
beide soorten is in 2016 het hoogste aantal territoria uit de gehele 
onderzoeksperiode vastgesteld. Uit deze cijfers mag worden 
afgeleid dat de kwaliteit van de heide- en bosrandmilieus als habitat 
voor broedvogels onveranderd is gebleven of is verbeterd.  

 
Figuur 6. Aantalsontwikkeling van de broedvogels van heide en 

bosranden 
 
 

In 2016 was ook een territorium aanwezig van de grauwe klauwier. 
Van deze soort is in de onderzoeksperiode niet eerder een 
territorium vastgesteld.  
Het territorium van de grauwe klauwier bevond zich deels op de 
vliegbasis en deels op het CNA. Het nest van het broedpaar bevond 
zich vermoedelijk in een groot braamstruweel op een heideterrein 
aan de noordzijde van het CNA. Het hek tussen beide terreinen 
werd door het mannetje en later ook door het vrouwtje zeer 
frequent gebruikt als uitkijkpost tijdens de jacht. Een groot deel van 
het voedsel werd verzameld in de schrale graslanden op de vlieg-
basis. Het broedpaar heeft succesvol gebroed en drie uitgevlogen 
jongen voortgebracht. 

 
Het hek tussen de vliegbasis en het CNA werd door het mannetje van de grauwe 
klauwier gebruikt als vaste jacht- en uitkijkpost (HB) 
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De toename van de roodborsttapuit heeft zich vooral voorgedaan in 
de graslanden en niet in de heideterreinen. De oorzaak hiervan 
moet vermoedelijk worden gezocht in een toename van de 
structuur van de graslanden doordat zich hier een daar plukken met 
hoger opschietende kruiden en lage struiken hebben kunnen 
ontwikkelen en handhaven. Een goed voorbeeld hiervan is de strook 
droog grasland tussen de Korte baan en het zweefvliegveld, waar in 
2016 drie nieuwe territoria zijn vastgesteld. De geschetste ontwik-
keling doet zich ook in andere delen van de vliegbasis voor.  
Het aantal territoria van de kneu neemt op de vliegbasis al sinds het 
begin van de tellingen in 2010 geleidelijk toe. Deze toename, die 
geheel in lijn is met de landelijke trend (Netwerk Ecologische 
Monitoring, Sovon Vogelonderzoek Nederland & CBS, 2015), heeft zich in 
2016 doorgezet. De toename komt overigens vrijwel geheel voor 
rekening van de vestiging van een kleine kolonie van vijf paren in 
een fijnsparrenperceel in het zuidoosten van de vliegbasis.  
 
4.5.1 Veldleeuwerik Alauda arvensis 
De veldleeuwerik is veruit de talrijkste broedvogel van de gras-
landen. Van 2010 tot en met 2013 fluctueerde de populatie rond de 
160 territoria. Vervolgens deed zich in 2014 een sterke toename 
voor en groeide de populatie naar 225 territoria. In 2015 en 2016 
heeft de veldleeuwerik zich op dit hoge niveau gehandhaafd en is 
zelfs nog licht toegenomen naar 233 territoria in 2016. 
De hoogste aantallen territoria worden aangetroffen in dezelfde 
deelgebieden als in de voorgaande jaren (figuur 7): deelgebied 3 
(noordelijke rolbaan), deelgebied 10 (Sheltergebied-oost), 
deelgebied 11 (zuid van Lange baan-west) en deelgebied 12 
(Meteodriehoek). De kleinste aantallen territoria zijn vastgesteld in 
deelgebieden: 2 (atletiekbaan), 4 (zweefvliegveld-NW), 
8 (baankoop-west), 15 (Lemmenpad) en 18 (baankop-oost).

 
Figuur 7. Aantal territoria van de veldleeuwerik per deelgebied  
 (zie ook bijlagenrapport) 
 
In de graslanden rond het Wethouder Lemmenpad is in 2016 
slechts één territorium vastgesteld. Het verdwijnen van de 
veldleeuwerik uit de graslanden langs dit fietspad heeft blijkens de 
toename van de soort op de vliegbasis op populatieniveau geen 
nadelige effecten gehad. 
De lichte toename van de veldleeuwerik in 2016 heeft zich vooral 
voorgedaan in deelgebieden waar de dichtheden in de voorgaande 
jaren laag waren (figuur 8). In de deelgebieden met hoge dicht-
heden is het aantal territoria gelijkgebleven of licht achteruitgegaan.  
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Dit wijst erop dat de deelgebieden met hoge dichtheden ‘vol’ zijn en 
nieuwe broedvogels dus moeten uitwijken naar deelgebieden waar 
de omstandigheden minder gunstig zijn, althans te oordelen naar 
de lagere dichtheden in de voorgaande jaren.  

 
Figuur 8. Ontwikkeling van het aantal territoria van de 

veldleeuwerik per deelgebied ten opzichte van 2015  
 (zie ook het bijlagenrapport) 
 
4.6 Reptielen 
In 2016 is alleen onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
reptielen in de proefvlakken. Omdat er geen plaatjesonderzoek is 
uitgevoerd, hebben de verzamelde gegevens vooral betrekking op 
levendbarende hagedis en zandhagedis.  
 

4.6.1 Zandhagedis Lacerta agilis 
De grootste deelpopulatie van de zandhagedis komt voor in de 
Middle East (figuur 9). In 2016 zijn hier in totaal 109 zand-
hagedissen geteld, een aantal dat vergelijkbaar is met de aantallen 
in voorgaande jaren. Het hoogste aantal dieren dat hier tijdens een 
ronde werd geteld, was 59 exemplaren.  

 
Figuur 9. Aantal getelde zandhagedissen in de proefvlakken  
 
In de noordelijke heide is de zandhagedis ook vrij talrijk. Hier 
werden in 2016 57 exemplaren geteld met een hoogste aantal per 
ronde van 41 (bijlage 7). Opvallend is het hoge aantal van 40 zand-
hagedissen dat in proefvlak 8 is geteld. Dit aantal is bijna vier keer 
zo hoog als in voorgaande jaren.  
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Buiten de gericht onderzochte proefvlakken komt de zandhagedis in 
lage aantallen ook voor in de proefvlakken 1, 2, 4 en 10 en in een 
aantal terreindelen buiten de proefvlakken. 
Het aantal getelde zandhagedissen was in 2016 bijna drie keer zo 
hoog als in 2010. Mogelijk waren de aantallen zandhagedissen in 
dat jaar laag als gevolg van de voorafgaande winter die relatief 
koud en sneeuwrijk was. In de overige jaren schommelde het 
aantal met meer of minder ruime marges rond een gemiddelde van 
tweehonderd exemplaren. Er is derhalve geen sprake van een 
trendmatige toe- of afname.  

 
Figuur 10. Totaal aantal getelde hagedissen in de onderzochte 

proefvlakken per jaar in de periode 2010-2016 
 

4.6.2 Levendbarende hagedis Zootoca vivipara 
In het proefvlak op de noordelijke heide (proefvlak 7) zijn in 2016 
beduidend meer levendbarende hagedissen waargenomen dan in de 
Middle East (proefvlak 9; figuur 11). Tot 2014 waren deze deel-
populaties ongeveer even groot. De cijfers suggereren dat de 
levendbarende hagedis in proefvlak 9 is afgenomen, terwijl de 
aantallen in proefvlak 7 gelijk zijn gebleven. In proefvlak 6 is de 
soort schaars en schommelt het aantal rond een gemiddelde 
waarde. In proefvlak 8 is slechts een enkel individu gezien. 
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 11. Aantal getelde levendbarende hagedissen in de 

proefvlakken in 2016 
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De levendbarende hagedis is ten opzichte van 2010 (en 2011) in 
aantal toegenomen (figuur 10; bijlage 7). Deze toename heeft zich 
vooral voorgedaan in de proefvlakken 7 en 9. In proefvlak 7 is niet 
alleen het aantal dieren toegenomen, maar ook de oppervlakte van 
het leefgebied.  

 
Opwarmende levendbarende hagedis op een dode stam in proefvlak 7 op de 
noordelijke heide (HB) 
 
4.7 Dagvlinders 
In 2016 zijn in de proefvlakken op de vliegbasis 33 soorten 
dagvlinders waargenomen (tabel 10, bijlage 8). Het leeuwendeel 
van de soorten was ook in alle voorgaande jaren aanwezig. Drie 
soorten – bruine eikenpage, gele en oranje luzernevlinder – zijn in 
2016 niet waargenomen. Daar staat tegenover dat er drie soorten 

zijn vastgesteld die niet eerder zijn waargenomen: keizersmantel, 
rouwmantel en Sint-Jansvlinder. De waarnemingen van rouwmantel 
en keizersmantel, waarvan twee exemplaren op verschillende 
locaties en verschillende data zijn gezien, hebben vermoedelijk 
betrekking op zwervende of trekkende vlinders.  

 
In 2016 is tot tweemaal toe een keizersmantel waargenomen op de vliegbasis, 
waaronder een mannetje dat nectar dronk van akkerdistels (HB)  
 
De waarnemingen van de Sint-Jansvlinder hebben mogelijk 
betrekking op een nieuwe vestiging. Het is een vrij algemene soort 
van bloemrijke graslanden die in de provincie Utrecht verspreid 
voorkomt, maar in het zuidoostelijke deel op veel plaatsen 
ontbreekt. In 2016 is de soort  op de vliegbasis op verschillende 
locaties waargenomen. 
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Tabel 10. Vastgestelde dagvlinders ingedeeld naar habitat   

De kolom aantal geeft het totale aantal getelde exemplaren in 2016  
 

De waargenomen soorten kunnen op grond van de habitatvoor-
keuren van de vlinders worden ingedeeld in een aantal groepen 
(figuur 12). De vlinders van grasland vormen met acht soorten de 
grootste groep, gevolgd door de ubiquisten en de groep van 
vlinders van bosrand en grasland met zeven soorten. 
Aantalsmatig is de groep soorten van bosranden en grasland met 
een totaal van 11.477 getelde exemplaren in alle proefvlakken 
veruit de grootste (figuur 12; tabel 10). De soorten van grasland 
zijn met 4.479 getelde exemplaren een goede tweede.  

 
Figuur 12. Aandeel van de verschillende groepen dagvlinders met 

overeenkomstige habitatvoorkeuren op basis van het 
totaal aantal getelde exemplaren in de proefvlakken 
in 2016 

 

Habitat Aantal
bont zandoogje Pararge aegeria bos en bosrand 329
citroenvlinder Gonepteryx rhamni bos en bosrand 395
eikenpage Neozephyrus quercus bos en bosrand 316
gehakkelde aurelia Polygonia c-album bos en bosrand 37
rouwmantel Nymphalis antiopa bos en bosrand 1
boomblauwtje Celastrina argiolus bos en heide 305
bruin zandoogje Maniola jurtina bosrand en grasland 7504
geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris bosrand en grasland 3153
groot dikkopje Ochlodes faunus bosrand en grasland 349
koevinkje Aphantopus hyperantus bosrand en grasland 1
keizersmantel Argynnis paphia bosrand en grasland 2
landkaartje Araschnia levana bosrand en grasland 6
zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola bosrand en grasland 462
groentje Callophrys rubi bosrand en heide 29
argusvlinder Lasiommata megera grasland 3
bruin blauwtje Plebeius agestis grasland 134
hooibeestje Coenonympha pamphilus grasland 3148
icarusblauwtje Polyommatus icarus grasland 1154
kleine parelmoervlinder Issoria lathonia grasland 2
koninginnenpage Papilio machaon grasland 2
oranjetipje Anthocharis cardamines grasland 32
Sint-Jansvlinder Zygaena filipendulae grasland 4
kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas grasland en heide 424
kommavlinder Hesperia comma grasland en heide 779
heideblauwtje Plebeius argus heide 35
heivlinder Hipparchia semele heide en stuifzand 292
atalanta Vanessa atalanta ubiquist 211
dagpauwoog Inachis io ubiquist 20
distelvlinder Vanessa cardui ubiquist 66
groot koolwitje Pieris brassicae ubiquist 234
klein geaderd witje Pieris napi ubiquist 343
klein koolwitje Pieris rapae ubiquist 400
kleine vos Aglais urticae ubiquist 73
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Bos en bosrand

Bos en heide

Bosrand en heide
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Heide en stuifzand
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4.7.1 Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 
Het geelsprietdikkopje is een van de talrijkste vlindersoorten op de 
vliegbasis. In 2016 zijn in alle proefvlakken samen ruim 3100 
‘geelsprieten’ geteld. Ten opzichte van 2010 is deze soort sterk 
vooruitgegaan, al was het aantal getelde exemplaren in 2016 lager 
dan in het topjaar 2013.  

 
Figuur 13. Aantal getelde geelsprietdikkopjes in de proefvlakken  
 
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 13, bijlage 8). 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. 
 

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 2016 bedroeg 779. Met uitzondering van proefvlak 9 fluctueert 
het aantal rond een gemiddelde waarde, al kunnen de verschillen 
van jaar tot jaar aanzienlijk zijn. In proefvlak 9 lijkt sprake te zijn 
van een trendmatige afname van de kommavlinder. In 2010 was dit 
voor de kommavlinder één van de betere proefvlakken, maar 
inmiddels is het aantal hier ten opzichte van 2010 met meer dan het 
zevenvoudige afgenomen. Onduidelijk is wat hiervan de oorzaak is. 

 

Figuur 14. Aantal getelde kommavlinders in de proefvlakken
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De grootste aantallen kommavlinders zijn geteld in de proefvlakken 
met veel variatie in begroeiingstypen. De proefvlakken met een 
afwisseling van bos, bloemrijk grasland en heide (figuur 14) 
herbergen de grootste aantallen. Hier kunnen de dichtheden (het 
aantal vlinders per oppervlakte-eenheid) oplopen tot meer dan tien 
exemplaren per ha (proefvlakken 2, 3 en 6). In proefvlakken die 
alleen uit grasland bestaan (5 en 10), bedraagt de dichtheid minder 
dan vijf 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. 

 
De hoogste dichtheden van de kommavlinder komen voor in terreindelen met veel 
variatie in begroeiingstypen. Op de foto een parend paartje op het verdorde 
bloemhoofdje van knoopkruid in proefvlak 3 (HB) 
 

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 (figuur 15). 
In de proefvlakken 2, 4 en 10 zijn nooit heideblauwtjes gezien  
Het aantal vlinders dat in de proefvlakken is waargenomen, is laag. 
In de proefvlakken 7 en 9 zijn in 2016 respectievelijk 14 en 16 
vlinders geteld. (bijlage 8). 
De deelpopulaties 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. 

 
Figuur 15. Aantal getelde heideblauwtjes in de proefvlakken
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4.7.4 Bruin blauwtje Plebeius agestis 
Het bruin blauwtje is op de vliegbasis in de periode 2010-2016 sterk 
vooruitgegaan (figuur 17). In 2016 is de soort in alle proefvlakken 
waargenomen (figuur 16). Het grootste aantal (40 exemplaren) is 
gezien in proefvlak 2. De meeste bruine blauwtjes zijn waargeno-
men op locaties met een zeer ijle grazige vegetatie met pollen 
reigersbek en rolklavers. Op deze plekken zijn ook regelmatig 
vrouwtjes gezien die eieren afzetten op gewone reigersbek. 

 
Figuur 16. Aantal getelde bruine blauwtjes in de proefvlakken 
 
Hoewel het bruin blauwtje niet direct als een pioniersoort te boek 
staat, zijn de meeste exemplaren waargenomen in pioniervegetaties 
op locaties waar gebouwen zijn gesloopt of verharding is 
verwijderd. De sterke toename van deze soort moet dan ook 
worden toegeschreven aan de toename van de oppervlakte 

pioniervegetaties die het gevolg is van de uitvoering van deze 
werkzaamheden. Overigens komt de soort ook voor in gesloten 
bloemrijke graslanden en zelfs in zoom- en mantelvegetaties.  

 
Figuur 17. Aantalsontwikkeling van het bruin blauwtje en de 

heivlinder in de periode 2010-2016 
 
4.7.5 Heivlinder Hipparchia semele  
De heivlinder is op de vliegbasis in de periode 2010-2016 sterk 
vooruitgegaan (figuur 17). De soort was in 2016 in alle proefvlaken 
aanwezig (figuur 18). De hoogste aantallen zijn geteld in de 
proefvlakken 2 en 3, respectievelijk 80 en 74 exemplaren. In deze 
proefvlakken komt de heivlinder vooral voor in pioniervegetaties 
met een zeer ijle grazige vegetatie en veel open zand. Elders wordt 
de soort vooral aangetroffen in open heidebegroeiingen en in 
heischrale vegetaties die afwisselen met plekken open zand. 
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Figuur 18. Aantal getelde heivlinders in de proefvlakken 
 
De toename van de heivlinder kan voor een belangrijk deel worden 
verklaard uit de toename van de oppervlakte pioniervegetaties. De 
sterkste toename heeft zich voorgedaan in proefvlakken waar 
relatief veel gebouwen zijn gesloopt en/of verhardingen zijn 
verwijderd, zoals in de proefvlakken 2 en 3.  
 
4.8 Sprinkhanen en krekels 
In 2016 zijn in de proefvlakken zijn 21 soorten sprinkhanen en 
krekels vastgesteld (tabel 11). De meeste soorten zijn in alle jaren 
vastgesteld en in één of meer proefvlakken waargenomen. De 
aantallen waargenomen individuen kunnen onder invloed van de 
weers- en waarnemingsomstandigheden van jaar tot jaar sterk 
variëren. Hierdoor is het niet goed mogelijk om op basis van het 

aantal getelde exemplaren uitspraken te doen over de voor- of 
achteruitgang van soorten. Op basis van uitbreiding of inkrimping 
van het verspreidingsgebied kan echter wel bepaald worden of 
soorten voor- of achteruitgaan. Drie soorten hebben in de loop van 
de onderzoeksperiode hun verspreidingsgebied uitgebreid en zijn 
dus toegenomen. Het gaat hierbij om blauwvleugelsprinkhaan, 
zuidelijke boomsprinkhaan en zuidelijk spitskopje. Er zijn geen 
soorten waarvan het verspreidingsgebied in de loop van de 
onderzoeksperiode kleiner is geworden. 

 
Tabel 11. Vastgestelde sprinkhanen en krekels in de 

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

 
In 2013 zijn de eerste blauwvleugelsprinkhanen waargenomen in de 
proefvlakken 2 en 3. In deze gebieden heeft de soort zich in de 
tussenliggende jaren gehandhaafd. In 2016 is de soort ook 
vastgesteld in de proefvlakken 4 en 7 (figuur 19). 

2010 2011 2012 2013 2014 2016

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

Jaar
Soort
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Figuur 19. Waarnemingslocaties van de blauwvleugelsprinkhaan 

in de proefvlakken 
 
De zuidelijk boomsprinkhaan is met uitzondering van 2013 in alle 
jaren waargenomen in proefvlak 1. In 2016 is de soort ook gezien 
in de proefvlakken 2 en 6. De soort breidt zijn verspreidingsgebied 
op de vliegbasis dus uit. Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf, 
maar sluit aan bij de landelijke trend. 
Het zuidelijk spitskopje heeft zich in de afgelopen jaren op de 
vliegbasis sterk uitgebreid. De soort werd voor het eerst vastgesteld 
in 2011 in proefvlak 3. In 2012 werd de soort ook waargenomen in 
de proefvlakken 1, 4 en 5 en in 2013 in proefvlak 2. In 2016 is het 
zuidelijk spitskopje in alle proefvlakken waargenomen met uitzon-
dering van proefvlak 9. Net als bij de zuidelijk boomsprinkhaan is de 
sterke toename een landelijke trend.

 
Het zuidelijk spitskopje heeft zijn verspreidingsgebied op de vliegbasis sterk 
uitgebreid. In 2016 ontbrak deze soort alleen nog in proefvlak 9. Het exemplaar op 
de foto is een vrouwtje (HB) 
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5.1 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 essentie hiervan was dat het in veel gevallen heel lastig, zo niet 
onmogelijk is, om de oorzaken van de aantalsschommelingen 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. 
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5.2 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 12 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 12. 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. 

 

5.3 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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6.1  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 achteruitgegaan. 
 
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. 
 

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.  
 
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.  
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