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Geachte leden van de Commissie Ruimte, Groen en Water,

Vogelbescherming Nederland wil via deze brief haar zorgen uiten over de herinrichting van
vliegbasis Soesterberg, met name de effecten van voorgenomen bouwplannen op zeldzame en
beschermde flora en fauna.

Sinds 1960 zijn de aantallen veldleeuweriken in Nederland drastisch afgenomen (met 96-97%).
De soort bevindt zieh dan ook in landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding. Uit de
natuurtoets van Arcadis' blijkt dat vliegveld Soesterberg een belangrijke kernpopulatie van
veldleeuweriken bevat, die veel groter is dan uit eerdere schatlingen naar voren was gekomen.
De populatie bestaat uit 150-170 broedparen. Het is daarmee de belangrijkste populatie op
zandgronden van de heuvelrug en een van de grootste van provincie Utrecht. Een groot deel van
de graslanden wordt gebruikt als broedgebied. Door de huizenbouw zullen een aantal territoria
verdwijnen maar ook door de toename van verstoring (recreatie) en predatie (toename
huiskatten) zullen naar schatting 50 territoria verloren gaan. Dit is een derde van de geheie
populatie op de vliegbasis en dat zou een zware slag voor de populatie betekenen.

Dit alles staat op gespannen voet met de Vogelrichtlijn die harde juridische verplichtingen bevat
voor de Nederlandse overheid ten aanzien van de bescherming van boerenlandvogels en hun
leefgebieden. Het gaat daarbij in het bijzonder om de volgende bepalingen:

Artikel 2 dat Nederland verplicht om aile nodige maatregelen te nemen om een gunstige
staat van instandhouding te realiseren voor de soorten die van nature in Nederland voorkomen.

Artikel 3 dat Nederland verplicht alle nodige maatregelen te nemen om voor deze
vogelsoorten een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een voldoende omvang ervan
te beschermen, in stand te houden of te herstellen.

1Natuurtoets VliegbasisSoesterberg, actualisatie saldotoets EHS,Arcadis, 2011.
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Wij vragen u om er alles aan te doen om negatieve effecten op deze kwetsbare populatie
aantoonbaar te voorkomen door óf de bouw niet door te laten gaan en het gebied met zijn unieke
natuurwaarden in stand te houden, óf door aantoonbaar effectieve compensatie op voorhand uit
te voeren zodat negatieve effecten op deze kwetsbare populatie uit gesloten kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Fred Wouters
Directeur Vogelbescherming Nederland
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