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Aan de gemeenteraad van Soest, 
Aan de gemeenteraad van Zeist, 
Aan provinciale staten van Utrecht, 

Geachte raden, 

Hieronder een bericht over onderzoek naar de natuurwaarden op de voormalige vliegbasis
Soesterberg. Uit dit onderzoek blijkt dat de natuurwaarden nog hoger zijn dan bekend. De
vliegbasis behoort zelfs tot de belangrijkste natuurreservaten van ons land. 
Om politieke redenen is eerder afgezien van het toekennen van een Natura-2000 status aan
de vliegbasis Soesterberg. Gezien deze nieuwe resultaten en een mogelijk komende
landelijke heroverweging van de Natura-2000 status van natuurreservaten, roep ik u op te
bezien wat u kunt doen om alsnog de benodigde Natura-2000 status aan de vliegbasis
Soesterberg toegekend te krijgen. 

Vliegbasis Soesterberg is topnatuur van Nederland

Reservaat verdient Natura-2000 status

De natuurwaarden op de voormalige vliegbasis Soesterberg blijkt zo hoog te zijn dat het
reservaat behoort tot de belangrijkste natuurreservaten van ons land. Dit blijkt uit een
recent artikel in Entomologische Berichten. Ecologen onderzochten 12 jaar lang het
voorkomen van een groot aantal insectengroepen op de voormalige basis, waaronder wilde
bijen en zweefvliegen, de belangrijkste bestuivers in ons land.

De resultaten worden vergeleken met die van de 660 reservaten van Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen. Hieruit blijkt dat de vliegbasis
Soesterberg de grootste diversiteit aan wilde bijen (149 soorten) heeft van alle
natuurreservaten in ons land. Hiervan staan 29 soorten op de landelijke rode lijst van
bedreigde bijen. Wat zweefvliegen betreft behoort de vliegbasis tot de top-drie van
belangrijkste natuurreservaten in ons land. De grootste rijkdom wordt gevonden in de
graslanden op de basis. Drie soorten sluipvliegen zijn in ons land uitsluitend op de
vliegbasis gevonden. Voor spinnendoders, een groep wespen, is de vliegbasis veruit het
belangrijkste reservaat in ons land.

Eerder werd al duidelijk dat de voormalige vliegbasis Soesterberg van groot belang is voor
broedvogels (veldleeuwerik) en dagvlinders (kommavlinder)1 . De voormalige vliegbasis
herbergt dus topnatuur. Des te merkwaardiger, dat de vliegbasis nog geen volledige
beschermingsstatus heeft (Natura-2000). Op inhoudelijke gronden is het duidelijk dat de
vliegbasis Soesterberg deze status zonder  meer verdient. Bij een komende heroverweging
van de natuurgebieden met Natura-2000 status zou deze alsnog aan de vliegbasis
Soesterberg toegekend moeten worden.
































Voor de redactie:

Meer informatie:

Artikel zie bijlage.

1 https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27870

https://protect-de.mimecast.com/s/jT7QCpZ4oPUnmgqrtPb99e?domain=naturetoday.com
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