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Samenvatting 

De westelijke zadelsprinkhaan (Ephippiger diurnus) is een ernstig bedreigde 

soort waarvan in ons land nog zes populaties bekend zijn, verspreid over de Ve-

luwe en bij Heumensoord bij Nijmegen. Deze populaties, ver ten noorden van het 

aaneengesloten areaal in Frankrijk, zijn wellicht relicten van een voorheen aan-

eengesloten areaal. De zadelsprinkhaan vertoont, ondanks gerichte maatregelen 

in de laatste decennia, ook recent nog een sterke achteruitgang. Het habitat van 

de zadelsprinkhaan wordt in de literatuur vaak omschreven met de termen droge, 

warme, structuurrijke heide met opslag die aan de noordzijde vaak wordt beschut 

door bos. De beschrijvingen in de literatuur zijn echter weinig exact, en slechts 

kwalitatief verwoord. 

 

In dit rapport wordt sigmasociologisch onderzoek gepresenteerd naar het habitat 

van de zadelsprinkhaan op het Infanterieschietkamp (ISK) Harskamp en het Artil-

lerieschietkamp (ASK) Oldebroek, twee militaire oefenterreinen. Het habitat wordt 

hierin beschreven als vegetatiecomplexen. Hiertoe zijn 32 proefvlakken uitgezet 

met een straal van 15 m met een stridulerend mannetje als middelpunt. In het 

proefvlak zijn alle aanwezige vegetatietypen genoteerd tot op het niveau van fa-

cies, en hun mate van voorkomen is geschat. Deze sigmaopnamen zijn inge-

voerd in Microsoft Excel en handmatig verwerkt tot een gestructureerde tabel in 

JUICE.  

 

Er zijn 4 complextypen onderscheiden, en 9 complex-subtypen (Bijlage 6.1) Het 

Spergulo-Corynephoretum complex (S1) wordt gekenmerkt door vegetatietypen 

van het open stuifzand, heides zijn ondergeschikt. Het Dicrano-Juniperetum – 

Spergulo-Corynephoretum complex (JS1-4) is evenals het vorige complextype 

kenmerkend voor stuifzanden, maar de vegetatie is verder ontwikkeld. Stuifzand-

begroeiingen van het Spergulo-Corynephoretum zijn ondergeschikt aan heides 

van het Genisto-Callunetum typicum en jeneverbesstruwelen van het Dicrano-

Juniperetum. De vier subtypen worden deels door eigen vegetatietypen, deels 

door dominantieverschillen tussen vegetatietypen gekarakteriseerd. Subtype JS4 

wordt gekenmerkt door Empetrumrijke heide. Zowel S- als het JS-complex zijn 

opgenomen op de Doornspijkse Heide, onderdeel van het ASK Oldebroek. 

 

Het Galio-Festucetum – Genisto-Callunetum danthonietosum complex (D1-3) is 

kenmerkend voor rijkere zanden op stuwwalmateriaal. Kenmerkend zijn graslan-

den van het Violion en kruidenrijke heides van het Genisto-Callunetum dantho-

nietosum. Subtype D3 is opmerkelijk vanwege het optreden van bremrijke heide 

en bremstruwelen. Dit subtype komt voor in het doelengebied van het ASK, de 

overige twee subtypen op de Zuiderheide op het ISK. Complextype Cd1, het Ge-

nisto-Callunetum typicum degeneratiecomplex is ten opzichte van complextype D 

sterk verarmd; het is opgenomen op de Zuiderheide. 

 

De verhouding pioniervegetatie:heide+grasland:struweel+opslag is gemiddeld 

16:70:14, maar de spreiding is opvallend hoog. De meeste opnamen liggen in de 
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range 0-55 (pionier) : 50-100 (laag gesloten) : 0-50 (struweel). De bedekking van 

juveniele houtgewassen (opslag) in de proefvlakken loopt uiteen van 0-15 %, be-

halve in complexen waar de opslag dichtere struwelen vormt; dit komt echter 

slechts zelden voor. In ongeveer 60 % van de opnamen heeft de opslag slechts 

een geringe bedekking, namelijk tussen 1 en 5 %. 

 

Uit de plantensociologische gegevens valt af te leiden dat het habitat van de za-

delsprinkhaan ontstaat door twee gelijktijdig werkende maar tegenstrijdige pro-

cessen, namelijk vernieuwing en veroudering. De opslag van houtgewassen, no-

dig als zangpost voor de zadelsprinkhaan die in wezen een struweelbewoner is, 

is het gevolg van degeneratie van het Genisto-Callunetum. Behalve de opslag 

zijn er tal van andere vegetatietypen in het habitat een teken van degeneratie, 

zoals het Geniso-Callunetum typicum (vooral de soortenarme oudere stadia met 

slaapmossen) en de vergrassingsstadia. Tegelijkertijd is de zadelsprinkhaan af-

hankelijk van plaatsen met een gunstig microklimaat, en daarvoor is een open 

heide- of stuifzandbegroeiing noodzakelijk. In het habitat zijn dit de diverse stadia 

van het Spergulo-Corynephoretum, open graslandbegroeiingen met Agrostis vi-

nealis en de storingsvormen van het Genisto-Callunetum met Agrostis vinealis. 

Op de militaire terreinen ontstaan deze jonge stadia op zijn minst in een deel van 

de complextypen (Zuiderheide, doelengebied ASK) door het gebruik van de ter-

reinen en het hieraan gelieerde beheer (granaatinslagen, brand, tred, graven, 

etc.).  

 

Uit onze analyse is af te leiden dat de sterke achteruitgang van de zadelsprink-

haan in Nederland het gevolg is van de degeneratie van grote oppervlaktes van 

de heide. Uit de plantensociologische literatuur valt op te maken dat dit al veel 

langer speelt en het gevolg is van het verlaten van de heide als landbouwsys-

teem. Hierdoor wordt de vegetatie niet langer gestabiliseerd en vindt bijvoorbeeld 

op grote schaal ophoping van humus plaats, waar dit in de functionerende plag-

genlandbouw juist aan het systeem onttrokken werd. Door het wegvallen van de 

stabiliserende functie van het gebruik treden op grote schaal de al genoemde 

verouderingsstadia op die ongeschikt zijn als habitat voor de zadelsprinkhaan. 

Stikstofdepositie, die vaak in verband wordt gebracht met de algehele achteruit-

gang van de biodiversiteit van de heide en ook met de achteruitgang van de za-

delsprinkhaan, versnelt dit proces waarschijnlijk, maar is niet de primaire oorzaak 

van het soortenverlies, daarvoor speelt de degeneratie van de typische heidege-

meenschappen al veel te lang. Bovendien spreekt hiertegen dat de zadelsprink-

haan zelf kenmerkend is voor degenererende heidesystemen. 

 

Het habitat van de zadelsprinkhaan blijft op de Oldebroekse Heide op het ASK en 

op de Zuiderheide op het ISK in stand door het specifieke militaire gebruik en het 

beheer dat nodig is om dit gebruik te faciliteren. Op de Doornspijkse Heide levert 

het relatief grootschalige beheer, in combinatie met de mineralogische armoede 

van het substraat een geschikt leefgebied. Vanuit de hier gepresenteerde analy-

se moet het beheer van het leefgebied van de zadelsprinkhaan gericht zijn op de 

instandhouding of regeneratie van grote oppervlaktes heide met een warm mi-

croklimaat (pionier-, opbouw-, of degeneratiefase), in combinatie met opslag. 
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Kleinschalige maatregelen lijken minder geschikt, aangezien hierdoor slechts 

zeer jonge pionierstadia gecreeerd worden terwijl de rest van het vegetatiecom-

plex dichtgroeit en een ongeschikt microklimaat veroorzaakt. Het beheer is dan 

ook een precaire balans tussen de instandhouding van een grootschalige open 

heide met een goed microklimaat en beginnende veroudering, waardoor opslag 

in de heide optreedt.  
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Abstract: The habitat of Ephippiger diurnus. 
Sigmasociological description of the habitat of the 
Western bush cricket at two military shooting 
ranges 

In the Netherlands, the western bush cricket (Ephippiger diurnus) is a critically 

endangered species which is still declining. Recently, only six populations are 

known, mainly at the Veluwe, the glacial moraine ridge in the central part of the 

country.These disjunct populations, several hundreds of kilometers north of the 

main distribution area in France, are probably relicts of a formerly closed distribu-

tion area. For these northern populations, the habitat of the western bush cricket 

is described as dry, warm and structure-rich heaths with juvenile bushes, often 

sheltered by forest at the northern edge. These desciptions are not very exact, 

and only kwalitatively defined. 

 

In this report, we present the results of a sigmasociological study of the Ephip-

piger habitats on two military ranges, viz. the Artillery Shooting Range Oldebroek, 

at the north of the Veluwe, and the Infantery Shooting Range Harskamp at the 

South-Veluwe.The habitats were described in terms of vegetation complexes on 

the basis of 32 circular relevés with a radius of 15 m with a singing male of 

Ephippiger diurnus as centre. All vegetation types (as detailed as stage and faci-

es) occurring in these relevés were noted and their abundance was estimated. 

On the basis of these data, a structured vegetation complex table was made, us-

ing conventional phytosociological methods. 

 

Four complex types could be distinguished, consisting of 9 subtypes in total (Ap-

pendix 6.1). The Spergulo-Corynephoretum complex (S1) is characterised by 

vegetationtypes of open drifting sands, heaths are clearly subordinate. The Di-

crano-Juniperetum – Spergulo-Corynephoretum complex (JS1-4) is also typical 

for drifting sands, but the vegetation is characterised by later succession stages: 

the Spergulo-Corynephoretum is largely displaced by heaths of the Genisto-

Callunetum typicum and scrubs of the Dicrano-Juniperetum. The four subtypes 

are partly characterised by exclusive vegetationtypes, partly by differences in 

dominances between common vegetation types. Both the S- and the JS-complex 

are recorded at the Doornspijkse Heide, part of the Artillery Shooting Range. 

 

The Galio-Festucetum – Genisto-Callunetum danthonietosum complex (D1-3) 

was recorded at loamy or otherwise somewhat richer glacial sands. It is charac-

terised by the occurrence of matgras swards of the Violion caninae and heaths of 

the Genisto-Callunetum danthonietosum. Subtype D3 is remarkable for the oc-

currence of broomrich heaths and broom scrubs. This subtype is found in the tar-

get zone at the Artillery Range, whereas the two other subtypes are recorded at 

the Zuiderheide at the Infantery Shooting Range. Complex type Cd1, the Genis-

to-Callunetum typicum degeneration complex is a poor complex, derivated from 

the D-complex at the Zuiderheide. 
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The average ratio pioneer vegetation:heath+grassland:shrub for all complextypes 

is 16:70:14, but its variation is remarkably high. Most relevés show a ration in the 

range 0-55 (pioneer) : 50-100 (low growing closed vegetation) : 0-50 (shrubs). 

The cummulative cover of juvenile trees in the relevés is 0-15%, except for the 

complexes where the juvenile trees/shrubs form more or less closed scrubs, but 

this is recorded only in two cases. In about 60% of the relevés, juvenile 

trees/shrubs cover only 1-5% of the total area. 

 

On the basis of phytosociological knowledge of the vegetation types constituing 

the complex types, it can be derived that the habitat of the western bush cricket 

has its origin in two simultaneously working but antagonistic processes, viz. reju-

vination and degradation. The increment of juvenile woody species, necessary as 

singing-post for the essentially shrub-dwelling bush cricket, is the result of the 

degeneration (the ageing) of the Genisto-Callunetum. At the same time, Ephip-

piger diurnus is dependent on microclimatically favourable locations, for which an 

open heath or drifting sand is necessary. Ageing, so degeration, of the heath 

vegetation leads to a closed and dense vegetation, causing a cool and damp mi-

croclimate. To prevent such adverse conditions, the heathland vegeation must at 

least for the larger part be kept in an young, open stage.  

 

From our analysis it can be derived that the recent severe decline of the western 

bush cricket in the Netherlands is the result of the degeneration of vast areas of 

the remaining heathlands. This proces started already in the early 20th century, 

when the heathland agrosystem was ceased. The vegetation, which was the re-

sult of e.g. sod-cutting, burning, mowing, and grazing, was not longer stabilised 

and succession lead to species poor heathland communities. From a system 

characterised by humus extraction the whole landscape turned into a system in 

which organic matter builds up. This results in the already mentiond aged heath-

land communities which are unsuitable as a habitat for the western bush cricket. 

Nitrogen desposition, recently often indicated as cause of the overall decline of 

heathland biodiversity (including Ephippiger diurnus) might probably speed up 

this process, but it is not the primary cause of the alarming loss of species, since 

the degeration of the Genisto-Callunetum was mentioned long before nitrogen 

deposition played any role of importance. 
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1 Inleiding 

1.1 Ephippiger diurnus: verspreiding en achteruitgang 

 

De taxonomie van de zadelsprinkhanen van het genus Ephippiger is gecompli-

ceerd en specialisten zijn het niet eens over de afbakening van de soorten in het 

genus. Binnen de 'super-soort' Ephippiger ephippiger worden tal van vormen on-

derscheiden die als ondersoorten of zelfs als zelfstandige soorten worden be-

schouwd (zie bijvoorbeeld Duijm 1992; Spooner & Ritchie 2006; Kidd & Ritchie 

2008). De Nederlandse zadelsprinkhaan staat bekend als Ephippiger ephippiger 

diurnus of Ephippiger diurnus1 (= E. vitium), die voorkomt van de Picos de Euro-

pa in de noordelijkste punt van Spanje, door Frankrijk (uitgezonderd het uiterste 

noorden), de Jura in Zwitserland en het uiterste westen van Duitsland (Rhein-

land-Pfalts) met disjuncte deelareaaltjes tot in Nederland (Duijm 1992; Kleukers 

et al. 1997; Braud et al. 2016). Het is dus een West-Europees taxon met een re-

latief klein verspreidingsgebied, dat voornamelijk Frankrijk met haar randgebie-

den omvat (Figuur 1). De vondsten in het noorden van het areaal, in België en 

Nederland, liggen buiten het gesloten areaal en betreffen mogelijk relicten van 

een oorspronkelijk aaneengesloten verspreidingsgebied, hetgeen af te leiden is 

uit het slechte verspreidingsvermogen van de soort. 

 
1 In het vervolg wordt voor het Nederlandse taxon uit ruimteoverweging de naam Ephip-
piger diurnus gebruikt; dit moet niet als stellingname in de taxonomische discussie be-
schouwd worden. 

Figuur 1. Verspreidingsgebied van Ephippiger diurnus. In het rood aangegeven deel is de 
soort uitgestorven. Bron: Braud et al. 2016. 
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De tweede (onder-)soort  in het complex waarmee onze westelijke Zadelsprink-

haan lang verward is geweest, is Ephippiger ephippiger ephippiger, of Ephippiger 

ephippiger s.str. Dit taxon heeft een oostelijke verspreiding, van het uiterste 

noordoosten van Italië via de oostelijke helft van Oostenrijk en Tsjechië tot in 

Zuidwest-Polen noordwaarts en via de Adriatische kust in Kroatië zuidwaarts en 

oostwaarts via de noordelijke Balkan tot aan de Zwarte Zee (Kidd & Ritchie 

2008). Behalve deze twee zadelsprinkhanen worden met name in Zuid-Frankrijk 

en Italie nog andere taxa onderscheiden met veel kleinere arealen (Fontana & 

Odé 2003; Spooner & Ritchie 2006; Kidd & Ritchie 2008). 

 

In Nederland is de zadelsprinkhaan zeer zeldzaam geworden. Vanouds had het 

taxon haar hoofdverspreiding op de Veluwe en kwamen verspreide populaties 

voor op de Utrechtse Heuvelrug, in het Rijk van Nijmegen en Midden- en Zuid-

Limburg; uit de 19de eeuw is er ook een (betwiste) melding van de omgeving van 

Veenhuizen in de grensstreek van Friesland en Drenthe (Kleukers et al. 1997; 

Reemer & Van Hoof 2005). De Nederlandse populaties nemen een bijzondere 

plaats in, omdat het de noordelijkste zijn van een relatief beperkt verspreide 

soort. In Nederland vertoont Ephippiger diurnus een sterke achteruitgang en van 

de oorspronkelijke vindplaatsen resten nog slechts enkele kernpopulaties op de 

Veluwe en een in Heumensoord bij Nijmegen (Reemer & Van Hoof 2005; Felix et 

al. 2018). De zadelsprinkhaan werd op de Rode Lijst van 2004 dan ook opgeno-

men als bedreigd (Odé 1999), maar dit heeft een verdere achteruitgang niet kun-

nen stoppen (Reemer & Van Hoof 2005), zodat de soort thans als ernstig be-

dreigd te boek staat (Reemer 2012). 

 

Drie van de weinige overgebleven populaties van de zadelsprinkhaan in Neder-

land bevinden zich op militaire oefenterreinen, namelijk op het Infanterieschiet-

kamp (ISK) Harskamp en twee op het Artillerieschietkamp (ASK) Oldebroek, een 

op de Oldebroekse Heide en een op de Doornspijkse Heide (Van Delft et al. 

2000; Reemer & Van Hoof 2005). Felix et al. (2018) schetsen een verontrustend 

beeld van de status van de soort: van de 16 populaties die tussen 1980 en 2003 

bekend waren, bleken er in 2004 nog 10 over te zijn, en in 2018 maar maar zes. 

Recent lijkt de soort nog verder achteruit gegaan te zijn, ondanks de (kleinschali-

ge) beheersmaatregelen die op de vindplaatsen zijn uitgevoerd om de zadel-

sprinkhaan ter plekke te behouden, en de drie populaties op defensieterreinen lij-

ken de enige in Gelderland die nog enigszins stabiel zijn (mondelinge medede-

ling J.A.M. Janssen, WenR). Bedoelde populaties op de defensieterreinen bevin-

den zich op afgesloten schietterreinen, waarvan het betreden verboden en le-

vensgevaarlijk is. 

 

De populatie op de Oldebroekse Heide, het noordelijke deel van het ASK Olde-

broek is de noordelijkst bekende vindplaats van de soort (afgezien van de niet 

geheel betrouwbaar geachte melding van Veenhuizen, Felix et al. 2018). Volgens 

Felix et al. (2018) vertoont de populatie op het ISK een dalende trend, die op de 

Doornspijkse Heide een geringe afname en die op de Oldebroekse Heide zou 

stabiel zijn. Deze trends zijn echter niet bepaald op basis van telgegevens, maar 
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op basis van inschattingen. De populatie op de Zuiderheide (ISK) blijkt uit recente 

inventarisatiegegevens relatief stabiel te zijn (Linders 2022), met 52 zingende 

mannetjes (slechts 14, 17 en 9 in 2016, 2018, respectievelijk 2019). Ook op de 

Oldebroekse en Doornspijkse Heide zijn de aantallen van de soort blijkens recen-

te monitoringsgegevens stabiel met tientallen zingende mannetjes in 2021 (niet 

gepubl.). 

1.2 Het habitat van Ephippiger diurnus in de literatuur 

De achteruitgang van de zadelsprinkhaan in Nederland wordt door Reemer et al. 

(2005) geweten aan de sterke achteruitgang van de droge heide, het leefgebied 

van de soort, gevolgd door een kwalitatieve verslechtering van het habitat door 

vermindering van de variatie in de heide. Voor het behoud van de soort is het 

daarom nodig de overgebleven heiderestanten waar Ephippiger diurnus nog 

voorkomt te behouden, en de habitatkwaliteit niet verder de laten verslechteren 

en, waar nodig, te verbeteren. Het lijkt een open deur, maar hiervoor is het aller-

eerst nodig een zo nauwkeurig te weten wat het habitat van de zadelsprinkhaan 

precies is: zonder gedetailleerde kennis is het niet goed mogelijk om te beoorde-

len welke maatregelen nodig zijn voor de instandhouding cq. verbetering. Helaas 

wordt in de literatuur het habitat vrijwel zonder uitzondering slechts in kwalitatieve 

en vage, algemene termen beschreven. Dit maakt het beheer van de resterende 

leefgebieden op zijn best een kwestie van trial and error, of 'tasten in het duister'. 

 

De eerste die een duidelijke en enigszins gedifferentieerde beschrijving geeft van 

het habitat van de zadelsprinkhaan in ons land is de Wageninger P.A. Blijdorp 

(1948). Zijn beschrijving betreft het habitat van de grote populatie (".. vond ik ze 

bij dozijnen…") die ooit voorkwam aan het spoor Arnhem-Utrecht ter hoogte van 

Ede: "… strikt gebonden … aan het milieu van open struikheideveld met hier en 

daar struiken, waaronder liefst wat brem en bramen ... Niet zodra echter gaan de 

struiken en boompjes een min of meer gesloten étage vormen of het rijk van Ep-

hippiger is uit en de soort is daar gedoemd om uit te sterven."  

 

In de Nederlandse Fauna wordt deze karakterisering van het leefgebied van de 

zadelsprinkhaan overgenomen, en aangevuld met de opmerking dat de vind-

plaatsen vaak aan de noordzijde begrensd worden door bos en daardoor snel 

opwarmen (Kleukers et al. 1997). Van Delft et al. (2000) omschrijven het leefge-

bied als structuurrijke heide waarbij Calluna zich in de degeneratiefase bevindt, 

eventueel aangevuld met enige opslag. In het Beschermingsplan Zadelsprink-

haan en Kleine Wrattenbijter in Gelderland wordt het habitat van Ephippiger diur-

nus omschreven als "…droge, structuurrijke struikheideterreinen, vaak geacci-

denteerd en met opslag van struiken en boompjes. … Voor de eileg is het nood-

zakelijk dat er enige kale, zandige bodem aanwezig is. Ook moet er enige be-

schutting aanwezig zijn, bij voorkeur aan de noordzijde, waardoor het terrein vol-

doende zonnewarmte vasthoudt" (Reemer & Van Hoof 2005).  

 

De gedetailleerhet habitatbeschrijvingen die worden gegeven door Felix et al. 

(2018) en Felix et al. (2021) in de beheer- en herstelplannen die gemaakt zijn 

voor de provincie Gelderland ("Ideaal is een mozaïek van goed ontwikkelde oude 



 

14 
 

struikheidepollen, afgewisseld met losse graspollen, struiken en jonge boompjes, 

kruidachtige vegetaties en open zandige plekken. Voor het afzetten en ontwikke-

len van de eieren is de soort afhankelijk van plekken met een kale bodem zonder 

strooisellaag, in de directe nabijheid van structuurrijkere vegetaties") zijn weinig 

betrouwbaar. De beschrijvingen worden niet ondersteund door literatuur en zijn 

hiermee voor een deel zelfs in tegenspraak. Kleukers et al. (1997) refereren aan 

een aantal publicaties waaruit blijkt dat de zadelsprinkhaan voor zijn eiafzet niet 

afhankelijk is van zandige plekken, maar dat hiervoor ook plantenstengels, 

schors en moskussens gebruikt kunnen worden. Nog afgezien van de vaagheid 

van beschrijvingen als "structuurrijkere vegetaties" (vegetatiestructuur is een 

ingewikkeld begrip, zie Barkman 1990b) wordt door het gebrek aan referenties de 

indruk gewekt dat de auteurs hier of hun eigen (oncontroleerbare, incidentele) 

waarnemingen verwoorden, of een ideaalbeeld schetsen (een fenomeen dat 

vaker speelt in het natuurbeheer, zie Haveman et al. submitted). 

 

Felix et al. (2018, p. 13) constateren ook dat op de plaatsen met een goede be-

zetting vaak veel kruiden aanwezig zijn en stellen de vraag of dit, en de hiermee 

geassocieerde insecten, wellicht een onmisbaar onderdeel is in het habitat van 

de zadelsprinkhaan. Zij kennen hieraan een groot gewicht toe, en veronderstellen 

dat het ontbreken van deze soort in de Noord-Brabantse dek- en stuifzandgebie-

den te wijten is aan de mineralogische samenstelling van deze zanden ten op-

zichte van de stuwwalzanden op de Veluwe. Hierbij gaan ze echter voorbij aan 

het voorkomen van de soort op de Veluwse stuifzanden en arme Eridanos-

zanden. Het ontbreken van een rijke kruidenbegroeiing op de vindplaatsen van 

de zadelsprinkhaan wijten ze aan verzuring als gevolg van de hoge N-depositie, 

en ze gaan er in hun redenering van uit dat kruidenrijke begroeiingen vroeger wel 

op de vindplaatsen van de zadelsprinkhaan voorkwamen. Ook het voorkomen en 

de dominantie van Hypnum jutlandicum in de heide en de opbouw van een hu-

muslaag waardoor het microklimaat ongunstig verandert wijten zij aan de door-

gaande N-depositie. Nog afgezien van deze opmerkingen die in het rapport ver-

anderen van hypotheses (in de inleiding) in vaststaande feiten waarop het geda-

ne onderzoek vervolgens voortbouwt, gaan deze veronderstellingen volledig 

voorbij aan de grote verschillen in het heidelandschap, de verschillen in het vege-

tatiecomplex in verschillende fysiotopen en andere processen die in het heide-

landschap spelen. Hypnum jutlandicum is bovendien een vast bestanddeel van 

de goed ontwikkelde heide, zoals al bijna een eeuw bekend is uit de plantensoci-

ologische literatuur (Tüxen 1937, 1938, 1955; De Smidt 1977; Stortelder et al. 

1996; Hülbusch & Knittel 2000).  

  

In België, waar de zadelsprinkhaan zeldzaam voorkomt in de Limburgse Kem-

pen, wordt het habitat omschreven als droge, warme heidevelden met verspreid 

staande struiken (Decleer et al. 2000). Recent werd de soort aangetroffen op de 

afvalberg van de mijn bij Zwartberg ten noorden van Genk 

(https://www.natuurpunt.be/), maar het is onduidelijk hoe dit gebied precies uit-

ziet. Op de site van het Limburgs Landschap worden graslanden en spontane 

verbossingen genoemd. Daarmee zou het habitat er meer uit kunnen zien zoals 

in Frankrijk, waar graslanden vaker onderdeel zijn van het leefgebied van de za-

https://www.natuurpunt.be/nieuws/mijnterril-zwartberg-huisvest-grote-populatie-bedreigde-zadelsprinkhanen-20171025
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delsprinkhaan. Toch komt de zadelsprinkhaan ook verder naar het zuiden, in de 

kern van het areaal, vaak voor in heideterreinen. Bétard (2013) beschrijven een 

sprinkhaangemeenschap van droge heides met Ulex europaeus en Cytisus sco-

parius waarin Ephippiger diurnus voorkomt. Defaut (2010) beschouwt Ephippiger 

als kensoort van de Chortippetea binotati, die de sprinkhaangemeenschappen 

van open begroeiingen op potentiële Quercetea pubescentis-groeiplaatsen, dus 

warme standplaatsen, omvatten. In de Dordogne maakt de soort onderdeel uit 

van sprinkhaangemeenschappen van "… pelouses et landines mésoxériques a 

xériques" (Defaut & Duhazé 2020). Ook in het centrum van het areaal van de 

soort wordt de zadelsprinkhaan dus beschouwd als soort van warme en droge 

omstandigheden.  

 

Samenvattend worden de volgende termen door meerdere auteurs genoemd 

voor het habitat van de zadelsprinkhaan in het noorden van haar areaal: droge 

heide, structuurrijkdom, opslag van juveniele houtgewassen (soorten zijn niet van 

belang), vaak beschut aan de noordzijde en een warm microklimaat. In het Be-

schermingsplan wordt daar nog een extra element aan toegevoegd dat door vol-

gende auteurs wordt overgenomen, namelijk de aanwezigheid van enige kale, 

zandige bodem. 

 

Bij het lezen van de beschrijvingen in de literatuur blijft voorzichtigheid geboden: 

het blijft onduidelijk aan welke van de bovenstaande 'habitatkarakteristieken' vol-

daan moet worden voor de zadelsprinkhaan, wat m.a.w. daadwerkelijk habitatei-

sen zijn. Het is bijvoorbeeld opvallend dat een geconstateerde coincidentie als 

"vaak aan de noordzijde begrensd door bos en daardoor snel opwarmend" bij 

Kleukers et al. (1997) door volgende auteurs overgenomen wordt als "er moet 

beschutting aanwezig zijn voor het vasthouden van zonnewarmte" (Reemer & 

Van Hoof 2005) en " Er dient enige beschutting aanwezig te zijn, bij voorkeur aan 

de noordzijde, waardoor het terrein voldoende zonnewarmte vasthoudt" 

(Zollinger 2008). Een zorgvuldig geformuleerde waarneming wordt zo met een 

enkele pennenstreek tot een algemeen geldende waarheid waarop het beheer 

kan worden ingericht. Deze drang tot het 'inschrijven' van handelingsperspectief 

vinden we ook terug in de niet met literatuur onderschreven noodzaak van de 

aanwezigheid van open zand, namelijk voor de eiafzet; in het 'streefbeeld' op pa-

gina 13 van het beschermingsplan wordt dit eenvoudig omgezet in plagstroken 

die lukraak ingetekend lijken. 

 

Dit voorbeeld en de eerder aangehaalde voorbeelden uit Felix et al. (2018) en 

Felix et al. (2021) maken duidelijk dat vage, niet onderbouwde habitateisen ge-

makkelijk worden overgeschreven als vaststaande feiten zonder dat hiervoor 

daadwerkelijk wetenschappelijk bewijs voorhanden is. Ze zijn weliswaar gemak-

kelijk om te zetten in beheersmaatregelen, maar het zijn maatregelen die ratione-

le grond missen omdat ze voortkomen uit veronderstellingen of wellicht idealisti-

sche streefbeelden. De termen waarin het habitat besproken wordt laten geen 

evaluatie toe, noch in kwantitatieve, noch in kwalitatieve zin. Wat er werkelijk aan 

de hand is in het habitat van de zadelsprinkhaan blijft zo onduidelijk, wat niet be-

hulpzaam is voor het adequate beheer ervan. 
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1.3 Sigmasociologische beschrijving van dierhabitats 

De praktijk leert dat het inderdaad bijzonder lastig is een kwantitatieve en inter-

preteerbare weergave te geven van dierhabitats; dit heeft te maken met de com-

plexiteit van habitats en de methodologische problemen die gemoeid zijn met het 

beschrijven ervan (Schwabe & Mann 1990). Het wordt bovendien vaak ingevuld 

vanuit een faunistisch perspectief, terwijl het habitat veelal voor een belangrijk 

deel gevormd wordt door de vegetatie, en er dus ook vegetatiekundig onderzoek 

en inzicht nodig is om het habitat en haar onderdelen te kunnen duiden (Rabeler 

1965). Vrijwel alle macro-fauna maakt gebruik van meerdere vegetatiestructuren, 

en dierhabitats bestaan dan ook bijna altijd uit vegetatiecomplexen: aggregaten 

van verschillende begroeiingen. Het onderzoek naar dierhabitats zal in deze ge-

vallen dan ook de vorm (moeten) krijgen van vegetatiecomplexonderzoek. Wat in 

de eerste plaats een fauna-ecologisch vraagstuk lijkt, de beschrijving van het ha-

bitat van een diersoort, blijkt bij nadere beschouwing een vegetatiekundig pro-

bleem. 

 

In de literatuur zijn slechts weinig voorbeelden beschikbaar van de beschrijving 

van dierhabitats als vegetatiecomplex, maar ze zijn er wel, en ze zijn veelbelo-

vend. Voor het beschrijven van het broedhabitat van de grijze gors (Emberiza 

cia) in Zuidwest-Duitsland gebruikten Schwabe & Mann (1990) een sinds de ja-

ren 1970 beproefde methode voor het beschrijven van vegetatiecomplexen (de 

zogenaamde 'sigmasociologie', zie Tüxen 1977, 1978; Van Gils 1978; Schwabe 

1988, 1990, 1999; Haveman 2000). Zij concluderen dat de sigmasociologische 

werkwijze de nodige kwantitatieve gegevens op kan leveren voor een exacte, 

kwantitatieve beschrijving en nadere duiding van dierhabitats. Bovendien kon met 

de gevolgde werkwijze, waarin plantensociologische eenheden als basis worden 

gebruikt, een nauwkeurig inzicht worden verkregen in de broedecologie (o.a. kli-

matologisch en microklimatologisch) van de grijze gors. In Nederland is sigmaso-

ciologisch onderzoek succesvol ingezet voor het beschrijven van het habitat van 

de dwergmuis (Mycromys minutis) door Hoegen (2005, 2007). Hij concludeerde 

dat het habitat van dit kleine knaagdier in Drenthe wordt gevormd door algemene 

plantengemeenschappen die opgebouwd worden door algemene plantensoorten, 

maar dat de specifieke combinatie van plantengemeenschappen die optreedt in 

het habitat van de soort juist zeldzaam is en gebonden is aan specifieke abioti-

sche omstandigheden. Deze combinaties van plantengemeenschappen zijn ver-

volgens goede voorspellers van de verspreiding van de dwergmuis. Sigmasocio-

logisch onderzoek lijkt daarmee, hoewel het tijdrovend en specialistisch werk is 

(Schwabe & Mann 1990), veelbelovend voor een betere beschrijving van het ha-

bitat van de zadelsprinkhaan. 

 

Hülbusch (1978) somt een aantal voordelen van de sigmasociologische methode 

op, zoals: 

- de resultaten zijn inductief verzameld en statisch gefundeerd; 

- daarmee zijn ze controleerbaar en herhaalbaar; 

- de methode geeft niet alleen inzicht in de gemeenschapssamenstelling, 

maar ook in de structuur, de fenologie etc.; 

- de sigmasociologische indeling resulteert in een statistisch en synthetisch 
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nauwkeurige indeling, en aan de hand hiervan is het mogelijk tal van co-

incidenties en causaliteiten op het spoor te komen (ondermeer ten be-

hoeve van planvorming/beheer); 

- de methode geeft, doordat de vegetatie heel nauwkeurig wordt bemon-

sterd, inzicht in de dynamiek van het landschap en de achtergronden 

hiervan. 

 

In dit rapport willen we dit gebruiken voor het beschrijven van het habitat van de 

zadelsprinkhaan. We geven een sigmasociologische beschrijving van het habitat 

van Ephippiger diurnus op het ISK Harskamp, en de Doornspijkse Heide (ASK-D) 

en Oldebroekse Heide (ASK-O) op het ASK. Op basis hiervan zal worden geana-

lyseerd welke factoren van belang zijn voor de instandhouding en de achteruit-

gang van het habitat van deze ernstig bedreigde soort. Vanuit de beschikbaar 

gekomen plantensociologische informatie zal vervolgens een interpretatie gege-

ven worden van het habitat. De inzichten die dit alles oplevert zullen worden ge-

bruikt voor het formuleren van beheeradviezen. 

1.4 Leeswijzer 

In het vervolg van dit rapport wordt alleereerst de gevolgde werkwijze toegelicht 

(hoofdstuk 2), waarna de resultaten zullen worden besproken en geduid (hoofd-

stuk 3). Hoofdstuk 4 omvat de discussie, die zich vooral toespitst op de stabiliteit 

van het habitat van de zadelsprinkhaan op de onderzochte terreinen. In Hoofd-

stuk 5 tenslotte, volgen dan de conclusies met een overzicht van de belangrijkste 

factoren die van belang zijn in het habitat van de zadelsprinkhaan, en op basis 

hiervan zullen mogelijkheden voor een adequaat beheer worden gegeven.  
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2 Werkwijze 

2.1 Sigmasociologie, een korte inleiding 

De sigmasociologie is de tak van de plantensociologie die onderzoek doet aan 

vegetatiecomplexen. De term is afgeleid van het teken voor de Griekse letter 

sigma (Ʃ) dat ook als sommatie-teken wordt gebruikt en het verwijst naar het ve-

getatiecomplex als optelsom van vegetatietypen. In de 'normale' plantensociolo-

gie worden vegetatietypen beschreven die zijn samengesteld uit plantensoorten, 

in de sigmasociologie worden vegetatiecomplexen beschreven die zijn samenge-

steld uit vegetatietypen. De methode werd ontwikkeld vanaf de 70-er jaren van 

de vorige eeuw (Tüxen 1977; Pignatti 1978; Tüxen 1978; Van Gils 1978; 

Hülbusch 1979; Tüxen 1979; Schwabe 1988; Schwabe & Mann 1990; Schwabe 

1991; Schwabe & Kratochwil 1994; Schwabe 1999). Grofweg zijn er twee richtin-

gen in de sigmasociologie te onderscheiden (Schwabe 1990; Haveman 2000). 

De systematische sigmasociologie wijdt zich aan het opstellen van een formeel 

systeem van vegetatiecomplexen, analoog aan de formele typologie van vegeta-

tietypen in de plantensociologie. In de pragmatische sigmasociologie worden de 

vegetatiecomplexen beschreven om praktische vragen te beantwoorden. Het be-

schrijven van dierhabitats aan de hand van vegetatiecomplexen behoort tot de 

laatste categorie, de pragmatische sigmasociologie. 

 

De praktische werkwijze is voor beide richtingen min of meer gelijk en bestaat uit 

dezelfde stappen: 1.) het afgrenzen van een proefvlak, 2.) het noteren van de 

aanwezige vegetatietypen en het schatten van hun abundantie, 3.) het vergelij-

ken van de opnamen en het ordenen tot een typologisch overzicht, 4.) de duiding 

van de gevonden patronen. In de volgende paragrafen zullen we toelichten hoe 

deze stappen in het onderzoek naar het habitat van de zadelsprinkhaan, dat  is 

uitgevoerd in augustus en september 2021, vorm hebben gekregen. 

2.2 Proefvlakkeuze 

In de systematische sigmasociologie wordt de proefvlakkeuze bepaald door de 

abiotische omstandigheden. Meestal wordt het proefvlak omgrensd door de 

grenzen van iets als een fysiotoop. In de pragmatische sigmasociologie hangt de 

omgrenzing echter volledig af van de vraagstelling. In het geval van de beschrij-

ving van dierhabitats ligt het voor de hand om de 'homerange', het gebied waar 

een exemplaar van de betreffende soort gebruik van maakt (eventueel in een be-

paalde fase of voor een bepaalde activiteit), als begrenzing te nemen. Dit is met 

allerlei voetangels en klemmen omgeven (Schwabe 1990; Schwabe & Mann 

1990; Hoegen 2005) die vooral te maken hebben met de vraag wat de home-

range van de te onderzoeken soort is, en hoe deze dan af te grenzen. Schwabe 

& Mann (1990) werken dit uit voor het broedhabitat van de grijze gors en Hoegen 

(2005) voor het nesthabitat van de dwergmuis in Drenthe.  

 

In de literatuur zijn slechts spaarzaam nauwkeurige gegevens te vinden over de 

mobiliteit van de zadelsprinkhaan, zodat het lastig is om een goed beeld te krij-
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gen van de omvang van de homerange van de soort. Ze is brachypteer (met 

(zeer) korte (en dan ook nog verharde) vleugels) en kan zich dus slechts lopend 

verplaatsen. De poten zijn echter niet geschikt om ver te springen, maar vooral 

om te klimmen (vgl. Sänger & Helfert 1990 voor de anatomisch zeer sterk 

gelijkende Ephippiger ephippiger s.str.). Dit betekent dat de soort weinig mobiel is 

en een beperkte actieradius heeft. Volgens Duijm & van Oyen (1948a) kan de 

zadelsprinkhaan zich lopend toch verplaatsen met een snelheid van 2 m/min 

(0,12 km/h) en kan ze zich per dag wel eens 40 m verplaatsen, maar dit is eerder 

uitzondering dan regel: doorgaans verplaatsten de door hen onderzochte exem-

plaren niet verder dan 2 m/dag. In een eenvoudig experiment door dezelfde au-

teurs waarin de rol van het striduleren ('zingen') van de mannetjes onderzocht 

werd bleek dat de vrouwtjes zeker 10 meter lopen om bij de mannetjes te komen 

(Duijm & van Oyen 1948b). Deze bleven doorgaans echter op hun zangposten 

zitten in de jonge boomtjes die ze hiervoor gebruiken. In een terugvang-

experiment in de Cevennen (Frankrijk) bleken de mannetjes zich per dag gemid-

deld 6,7 ± 4,7 m te verplaatsen (Stiedl & Bickmeyer 1991).  

 

Theoretisch kunnen de exemplaren van de zadelsprinkhaan zich gedurende hun 

leven daarmee ophouden in vele honderden vierkante meters terrein, maar voor 

de karakterisering van het habitat is dit niet van doorslaggevende betekenis. In 

de terreindelen waar de soort voorkomt overlappen de homeranges (uitgaande 

van de hierboven gepresenteerde gegevens) van de exemplaren, zodat dit hele 

terreindeel als leefgebied beschouwd kan worden. Voor de zadelsprinkhaan gaan 

we er bovendien van uit dat, gezien de relatief geringe mobiliteit van de soort, de 

voortplanting (striduleren, copulatie en eileg), voedselvoorziening en beweging 

allemaal in hetzelfde, beperkte gebied plaatsvinden, en dus allemaal onderdeel 

uitmaken van hetzelfde habitat. Daarom is voor dit onderzoek de volgende werk-

wijze gehanteerd: in het terrein is gezocht naar stridulerende mannetjes en de 

zangpost is vervolgens als middelpunt van het op te nemen proefvlak gekozen. 

Vervolgens zijn, op basis van de beschikbare gegevens over de mobiliteit van de 

zadelsprinkhaan, met een meetlint proefvlakken uitgezet met stralen van 10 m en 

15 m (= 314 m2, resp. 706 m2). Uiteindelijk zijn de complexopnamen met een 

straal van 15 m gebruikt voor het opstellen van de typologie. Uitgezonderd hier-

van zijn de eerste drie opnamen waarvan alleen de kleine variant werd opgeno-

men. In de analyse van de gegevens is dit niet gebleken negatief uit te werken. 

2.3 Het maken van de complexopname 

De complexopname bestaat uit een lijst van vegetatietypen die in het proefvlak 

zijn aangetroffen, met een schatting van de bedekking die elk vegetatietype in het 

proefvlak beslaat, aangevuld met een aantal kopgegevens. 

 

Bij het maken van sigmaopnamen is het nodig alle vegetatietypen die in de 

proefvlakken voorkomen te noteren. Van bijzonder belang is het daarbij ook alle 

stadia en facies afzonderlijk te benoemen, aangezien deze een cruciale rol kun-

nen spelen in de functionaliteit van het habitat van de onderzochte soort. Boven-

dien zijn ze uitermate indicatief voor de processen die in het complex spelen. 

Voor het maken van de sigmaopnamen konden we gebruik maken van een lijst 
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van vegetatietypen die op het ISK en ASK zijn aangetroffen, deels ook op basis 

van de analyse van vegetatieopnamen in de zgn. Standaardtypologie Defensie-

terreinen (niet gepubliceerd). In deze standaartypologie zijn vegetatieopnamen 

geanalyseerd en is er op basis hiervan een zeer gedetailleerde vegetatietypolo-

gie gemaakt (ongeveer tot op het niveau van vorm en facies, waarbij ook stadia 

apart (kunnen) worden onderscheiden). Als er vegetatietypen werden aangetrof-

fen die niet eerder beschreven werden dan zijn er vegetatieopnamen gemaakt 

om het type te documenteren.  

 

Voor het minimale oppervlakte waarop een vegetatietype nog wordt genoteerd in 

het proefvlak is vooraf geen vaste oppervlakte vastgesteld, maar wel een richtlijn: 

het type moet herkenbaar zijn en er moet een opname in gemaakt kunnen wor-

den die qua soortenaantal en -samenstelling gebruikt zou kunnen worden in de 

vegetatietypologie. In de praktijk komt dit er ongeveer op neer dat het type snel 

een vierkante meter in beslag moet nemen om genoteerd te worden. Alleen uit-

gesproken pionierbegroeiingen met laagblijvende soorten kunnen op kleinere op-

pervlakte toch typisch ontwikkeld zijn.  

 

Behalve vegetatietypen worden in de complexopname losse individuen van 

boomsoorten genoteerd, ook als het juveniele exemplaren betreft, alsmede alle 

andere structuren, zoals open zand, ophopingen van strooisel en stobbes.  

 

Van alle genoteerde eenheden (typen, individuen en structuren) wordt vervolgens 

een schatting gemaakt van het voorkomen volgens de 9-delige schaal die ge-

bruikelijk is voor het maken van vegetatieopnamen (Tabel 1). Het lastige punt 

hierbij is het gebruik van het begrip 'exemplaar' in de codes r tot 2m. Bij het ma-

ken van reguliere vegetatieopnamen kunnen exemplaren geteld worden (al is dat 

ook niet altijd even eenvoudig), maar in het geval van phytocoenoses of begroei-

ingen is dat een begrip dat geen relatie heeft in de ervaring. Daarom wordt hier 

wederom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om er bruikbare opnamen in te 

maken. Zodra hiervan sprake is wordt gesproken van een exemplaar. Kunnen er 

meer opnamen in gemaakt worden, dan betreft het meerdere exemplaren, zolang 

de bedekking van het betreffende type geen totale bedekking van 5% haalt. Zo-

dra dit wel het geval is wordt het type geschat volgens de bedekking, en niet 

Tabel 1. 9-delige gecombineerde schatting voor de abundantie van vegetatiety-
pen in complex- of sigmaopnamen 

Code Gecombineerde schatting Rekenbedekking 

r < 5%, 1-3 exx 0,1% 

+ < 5%, 4-20 exx 1% 

1 < 5%, 21-100 exx 3% 

2m < 5%, 100 exx, 4% 

2a 5-12,5% 8% 

2b 12,6-25% 18% 

3 26-50% 37% 

4 51-75% 68% 

5 76-100% 87% 
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meer volgens het aantal exemplaren. 

 

Als kopgegevens zijn standaard de volgende zaken genoteerd: een volgnummer, 

de coordinaten van het centrale punt (dus het stridulerende mannetje), een al-

gemene beschrijving van het landschap cq. het vegetatiecomplex, de opnemers, 

de nabijheid van opvallende structuren. Vaak ook zijn de fase waarin Calluna 

zich bevindt en de aard van het bodemsubstraat genoteerd. De opnamen zijn 

analoog, dus op papier, verzameld en vervolgens gedigitaliseerd in Excel. 

2.4 Het opstellen van de complextypologie 

De opnamen zijn (vanuit Excel) ingevoerd in JUICE (Tichý 2002), waarin de ver-

dere bewerkingen hebben plaatsgevonden. Voor het opstellen van de typologie 

zijn de sigmaopnamen volledig handmatig verwerkt tot homotone typen (Den 

Held & Den Held 1973; Dierschke et al. 1973; Haveman & De Ronde 2021). 

Hierbij is in eerste instantie het voorkomen van vegetatietypen leidend geweest 

en heeft pas in tweede instantie de dominantie van vegetatietypen een rol ge-

speeld. Op deze manier zijn complextypen te onderscheiden op basis van diffe-

rentiërende vegetatietypen (en evt. individuen van boomsoorten en structuren), 

die vervolgens waar mogelijk nog onderverdeeld zijn in dominantiecomplextypen.  

 

Waar hiertoe aanleiding was zijn de in het veld onderscheiden vegetatietypen tij-

dens het maken van de complextypologie samengevoegd tot op het niveau 

waarop de typen nog zeggingskracht hadden. Dit is mogelijk doordat de gebruik-

te vegetatietypologie hierarchisch is opgebouwd: samenvoeging heeft steeds 

plaatsgevonden binnen het hogere hierarchisch niveau. Zo zijn alle oude stadia 

van de typische variant van het Genisto-Callunetum typicum samengevoegd; het 

betreft de vormen met een dominantie van Hypnum jutlandicum, andere slaap-

mossen, een dikke laag strooisel en met Hypnum en Molinia. De eerste is vaak 

genoteerd, de overige vormen slechts zeer zelden en dan nog met een lage 

abundantie. Hetzelfde geldt de jonge vormen van deze plantengemeenschap met 

facies van verschillende topkapselmossen of een vrijwel onbegroeide bodem. 

 

Op basis van de tabel is een analyse gemaakt van de verdeling van formaties in 

de verschillende complextypen, wat een grof beeld geeft van de structuur van de 

complexen. Per complextype is bepaald wat de mate van verstruweling en opslag 

is. Op basis van de stadia is de verhouding tussen jonge, open en oude, vermos-

te en vergraste, meer gesloten vegetatietypen in de typen bepaald. Voor alle be-

rekeningen zijn de codes waarin de abundantie van de vegetatietypen in de 

complexopnamen zijn genoteerd omgezet naar een gemiddelde 'rekenbedek-

king', zoals weergegeven in Tabel 1. Vervolgens zijn de getallen genormaliseerd, 

zodat een totale bedekking van 100% is bereikt. 

 

Van de onderzoekslocaties in dit rapport zijn geen kaartjes opgenomen, vanwege 

het gebruik van de terreinen als schietterrein: de gebieden zijn gesloten voor pu-

bliek en betreding is levensgevaarlijk.  

De exacte locaties van de soort zijn daarom niet getoond. 
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2.5 Vegetatiekundige interpretatie 

Na de beschrijving van de vegetatiecomplextypen is het habitat van de zadel-

sprinkhaan ook vegetatiekundig geduid. Hierbij stond het natuurhistorisch-

anecdotische begrip centraal, niet de natuurwetenschappelijk-ecologische verkla-

ring (vgl. Haveman & De Ronde 2021). Wat is de overeenkomst tussen de com-

plextypen zodat we het habitat werkelijk begrijpen, zodat we de 'sleutel' in han-

den krijgen voor een adequaat beheer van het zadelsprinkhaanhabitat?  

 

In de duiding wordt de wetenschappelijke methode van afleiding, of abductie, ge-

hanteerd (Haveman & De Ronde 2021), een methode die gangbaar (en nodig) is 

in de zogenaamde indicie-wetenschappen (Ginzburg 1980, 1988). Omdat het in 

het geval van vegetatiecomplexen evenals in het geval van de concrete vegetatie 

gaat om eenmalige verschijnselen waarvan de oorzaken in het verleden liggen, is 

abductie de enige manier om tot kennis te komen (vgl. Berger & Kellner 1981; 

Gehlken 2000; Hülbusch 2000; Haveman & De Ronde 2021). 

 

De basis hiervoor wordt gevormd door de vegetatietypen die de samenstellende 

eenheden van het vegetatiecomplex zijn, analoog aan de soorten in de typen in 

een klassieke vegetatietypologie. Door de syntaxonomische classificatie van de 

vegetatietypen, de koppeling aan beschreven typen in de plantensociologische 

referentie, komt alle gepubliceerde kennis over deze typen beschikbaar. Dit lijkt 

tamelijk banaal, maar het is goed om te beseffen dat deze kennis niet ontsloten 

zou worden als alleen de vegetatiestructuur of de soortensamenstelling onder-

zocht zouden worden. Vegetatietypen, vooral ook de verschillende (successie-

)stadia van beschreven typen, zijn een uitermate nauwkeurige indicie, niet alleen 

voor de huidige status, maar ook voor de huidige en zelfs deels historische pro-

cessen die in het terrein een rol spelen. Door deze vegetatiekundige interpretatie 

(of duiding) wordt het habitat van de zadelsprinkhaan dus in de bredere context 

geplaatst van het gebruik en de historie van het landschap (Gehlken 2000). De 

sigmasociologische methode leidt op deze manier tot een landschapsecologische 

interpretatie, in dit geval op het habitat van de zadelsprinkhaan. 

.  
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3 Resultaten 

3.1 Beschrijving van de vegetatiecomplexen 

Op basis van 32 sigmasociologische opnamen zijn twee grote en twee kleine 

complextypen onderscheiden. De beide grote complextypen zijn verder onder-

verdeeld, de eerste in vijf, de tweede in drie subclusters (Bijlage 1, gestructureer-

de tabel).  

 

3.1.1 Korte karakteristiek 

Het eerste complextype (kolom S1, het Spergulo-Corynephoretum complex) 

omvat het habitat van de zadelsprinkhaan in relatief open stuifzanden. Het type 

heeft geen eigen, exclusieve vegetatietypen en is in die zin slechts negatief geka-

rakteriseerd. Gemeenschappelijk met het volgende complex zijn het Spergulo-

Corynephoretum typicum, oude successiestadia van de Agrostis vinealis-variant 

van het Genisto-Callunetum typicum en juveniele exemplaren van Betula pendu-

la. De opnamen stammen allemaal van de Doornspijkse Heide, waar ze gemaakt 

werden in De Zanden en in Vak Spoorbaan. 

 

Het hoge aandeel pioniergemeenschappen in complextype S (Figuur 2) komt 

vrijwel geheel op het conto van het Spergulo-Corynephoretum typicum. Dit is een 

uitgesproken pioniergemeenschap van bewegend zand (Weeda et al. 1996; 

Haveman & De Ronde in voorbereiding). Ook andere pionierbegroeiingen, opge-

Figuur 2. Aandelen van structuurtypen voor de subtypen die in de vegetatiecomplexen in het habitat van Ephip-
piger diurnus worden onderscheiden. 
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nomen als aparte categorie in de complexen-tabel (Bijlage 1), zijn vrijwel tot dit 

en het volgende complextype beperkt. Deze begroeiingen kenmerken zich door 

een niet-gesloten vegetatiestructuur, waardoor er relatief veel open bodem aan-

wezig is. 

 

Het tweede complextype (kolommen JS1-JS4, het Dicrano-Juniperetum – 

Spergulo-Corynephoretum complex) betreft het habitat in de stuifzandgebie-

den met veel Juniperus communis. Gemeenschappelijke elementen van dit com-

plex en het vorige complex zijn het Spergulo-Corynephoretum typicum, oude 

successiestadia van de Agrostis vinealis-variant van het Genisto-Callunetum ty-

picum en juveniele exemplaren van Betula pendula. Het type wordt echter in het 

bijzonder gekenmerkt door het voorkomen van juveniele jeneverbessen en jene-

verbesstruwelen van het Dicrano-Juniperetum. Opvallend is dat in de JS-

subtypen ook geregeld stobben zijn genoteerd, wat een aanwijzing is voor het ac-

tieve beheer dat gepleegd wordt om bosvorming tegen te gaan. Het subtype JS1 

wordt gekenmerkt door het voorkomen van dichtere struwelen van Pinus syl-

vestris, wat tot uitdrukking komt in het uitzonderlijk hoge gemiddelde aandeel van 

struwelen in dit subtype (Figuur 2), zelfs binnen dit complextype waar struwelen 

een duidelijk hoger aandeel hebben dan in de overige complexen. De subtypen 

JS2 en JS3 verschillen in de dominantieverschillen van verschillende vormen van 

het Genisto-Callunetum typicum. In het laatste subtype (JS4) zijn kraaiheirijke 

heides van het Orthocauli-Empetretum (ook wel als kraaiheirijk ras van het Ge-

nisto-Callunetum beschouwd) opvallend aanwezig. Deze heides (en de randen 

van de struwelen) zijn plaatselijk rijk aan folieuse levermossen, waaronder diver-

se zeldzaamheden als Barbilophozea kunzeana en Lophozia wenzelii. 

Figuur 3. Sigmaopname in het S-complextype, waarin het Spergulo-Corynephoretum een (sub-)dominante 
plaats inneemt 
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Alle opnamen van het Dicrano-Juniperetum – Spergulo-Corynephoretum com-

plex zijn gemaakt op de Doornspijkse Heide (ASK), namelijk op De Zanden.  

 

Het derde complextype (kolommen D1-D3, het Galio-Festucetum – Genisto-

Callunetum danthonietosum complex) betreft het grootste deel van het habitat 

van Ephippiger diurnus op stuwwalmateriaal. Differentiërend voor het complex 

zijn het Galio-Festucetum, de Nardus stricta-Violion-gemeenschap en jonge sta-

dia van het Genisto-Callunetum danthonietosum, die allemaal wijzen op de mine-

ralogisch rijkere bodems waarop dit complex tot ontwikkeling komt. Ze geven het 

vegetatiecomplex in totaal een veel 'graziger' uiterlijk dan het vorige complextype 

(Figuur 2), hoewel heides steeds domineren. Deze typen zijn ook kruidenrijker 

dan de complextypen die hiervoor zijn beschreven. Subtype D1 heeft geen ex-

clusieve vegetatietypen en is daarmee minder goed gekarakteriseerd dan de an-

dere twee subtypen in dit complex. In het tweede subtype (D2) domineert de de-

gradatievorm van de Agrostis vinealis-variant van het Genisto-Callunetum 

danthonietosum, die tevens vrijwel exclusief is voor dit subtype. Deze beide sub-

typen werden opgenomen op de Zuiderheide op het ISK Harskamp.  

 

Figuur 4. Jeneverbesrijke heide, het JS-complextype. Opvallend is de variatie in fases waarin Calluna verkeert: 
er zijn zowel planten in de opbouwfase als in de optimale en degeneratiefase te vinden 
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Het derde subtype van het complex (D3) valt op door het optreden van brem (Cy-

tisus scoparius), die onderdeel uitmaakt van een bremrijke vorm van het Genisto-

Callunetum danthonietosum of van bremstruwelen van het Rubo  plicati-

Sarothamnetum. Het is hier te beschouwen als een uitgesproken storingssoort. 

Cytisus is, zoals zoveel vlinderbloemigen, voor haar kieming afhankelijk van open 

minerale bodem, die in dit vegetatiecomplex wordt veroorzaakt door de inslag 

van granaten. De opnamen van dit subtype zijn allemaal gemaakt aan de rand 

van het doelengebied op de Oldebroekse Heide op het ASK. 

 

Pioniergemeenschappen zijn in het Galio-Festucetum – Genisto-Callunetum 

danthonietosum complex veel minder aanwezig dan in het Spergulo-

Corynephoretum – Genisto-Callunetum typicum complex en nemen slechts 1 of 2 

% van de oppervlakte in beslag. Daarentegen nemen jonge stadia en Agrostis vi-

nealis-varianten van het Genisto-Callunetum een belangrijke plaats in. Ook deze 

typen kenmerken zich door een relatief open vegetatiestructuur. In de Agrostis 

vinealis-varianten ontstaat deze door storing (betreding, berijding, maaien, 

inslagen, vgl. de gedegradeerde heides bij Tüxen & Kawamura 1975; Hülbusch & 

Knittel 2000), in de jonge stadia is het een kenmerk van het successiestadium.  

 

Het vierde en laatste complextype (kolom Cd, het Genisto-Callunetum typicum 

degeneratiecomplex) is ten opzichte van de vorige complextypen negatief geka-

rakteriseerd. Het wordt gedomineerd door oude stadia van de typische variant 

van het Genisto-Callunetum typicum, die worden begeleid door degeneratiesta-

dia die door Deschampsia flexuosa of Molinia caerulea gedomineerd worden. 

Landschappelijk komt dit complextype voor in contact met de eerste twee subty-

pen van het Galio-Festucetum – Genisto-Callunetum danthonietosum complex, 

Figuur 5. Bremrijke heide in het doelengebied op het Artillerieschietkamp Oldebroek (D3-complextype). Evenals 
in figuur 4 is Calluna in verschillende fases uit de levenscyclus te zien 
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dus op de Zuiderheide op het ISK. Het is waarschijnlijk als verouderinsstadium 

van dit vegetatiecomplex aan te merken. Pionierbegroeiingen zijn vrijwel afwezig, 

struwelen en opslag ontbreken helemaal (Figuur 2). Ephippiger diurnus maakt in 

dit complex gebruik van hogere Calluna-pollen en Molinia als zangpost. 

3.1.2 Structuurvariatie 

Het habitat van de zadelsprinkhaan wordt in alle complexen en subtypen ge-

vormd door vegetatietypen met een uiteenlopende structuur, en de afwisseling 

hiervan leidt tot structuurvariatie in het habitat. Dit wordt versterkt doordat in vrij-

wel alle opnamen ook juveniele houtgewassen aanwezig zijn die natuurlijk on-

derdeel uitmaken van de genoemde vegetatietypen, maar voor dit onderzoek se-

paraat genoteerd zijn. In de opnamen zijn, buiten de incidenteel optredende bos-

sen, drie belangrijke structuurtypen, of formaties, te onderscheiden: 1.) pionier-

begroeiingen (inclusief open zand), 2.) lage, min of meer gesloten begroeiingen 

gedomineerd door grassen of dwergstruiken en 3.) struwelen en lage opslag van 

houtgewassen. De gemiddelde verhouding tussen deze structuurtypen (pio-

nier:gesloten laag:struweel) in de complexopnamen is 16:70:14, maar de sprei-

ding is bijzonder hoog, zoals blijkt uit het driehoeksdiagram in Figuur 7. In dit fi-

guur zijn alle complexopnamen uitgezet met betrekking tot deze drie structuurty-

pen, en het is opvallend dat de opnamen tot in alle hoeken van het diagram ver-

spreid zijn. Het zwaartepunt ligt echter ontegenzeggelijk in de rechter onderhoek 

van het diagram, vrijwel precies een kwart van het gehele diagram. De verhou-

ding tussen de structuurtypen waarbinnen de meeste opnamen vallen ligt daar-

mee in de range 0-55 (pionier) : 50-100 (laag gesloten) : 0-50 (struweel).  

 

Het habitat van Ephippiger diurnus zou in termen van structuurvariatie dan ook 

Figuur 6. Verouderend heidelandschap met aanzienlijke oppervlaktes Molinia-degeneratiestadia. Complextype 
Cd, marginaal habitat voor de zadelsprinkhaan 
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voorlopig omschreven kunnen worden als droge, vaak open, niet noodzakelij-

kerwijze kruidenrijke heide of buntgrasrijke stuifzandvegetatie, met ver-

spreide tot subdominante opslag of struweelvegetatie en verspreide tot 

subdominante pioniervegetatie. 

Deze algemene karakteristiek verhult echter de aanzienlijke variatie ten aanzien 

van het aandeel dat de verschillende structuurtypen of formaties hebben in het 

leefgebied van de zadelsprinkhaan (Figuur 7). De twee structuurtypen die de 

grootste oppervlakte innemen zijn pionierbegroeiingen en heides. Subtype S1 

verschilt van alle andere typen door het hoge aandeel pionierbegroeiingen (> 60 

%, Figuur 2), die hier voornamelijk bestaan uit open stuifzandbegroeiingen van 

het Spergulo-Corynephoretum. In de overige complexen nemen pionierbegroei-

ingen beduidend minder ruimte in beslag, hoewel ze in alle complexen aanwezig 

zijn (nog het minste in Cd1: 1 %). Ook heides zijn in elk subtype aanwezig, zij het 

dat ze in subtype JS1 slechts een beperkte oppervlakte innemen, namelijk 

slechts 8 %. In de overige typen ligt de oppervlakte heide tussen 24 % (S1) en 80 

% (D1). De JS-subtypen vallen op door het aanzienlijke oppervlakte struwelen: 

dit is het Jeneverbeslandschap. In de subtypen D1 en Cd1 zijn daarentegen niet 

of nauwelijks struwelen of zelfs juveniele houtgewassen genoteerd. In de overige 

typen nemen struwelen of jonge houtgewassen een bescheiden ruimte in tussen 

4 % en 10 %. Graslanden zijn kenmerkend voor de D- en Cd-subtypen, al blijven 

de oppervlaktes veelal beperkt (gemiddeld tussen 7 % en 20 %).  

Figuur 7. Spreiding van de structuurtypen pionier+zand, heide+grasland en struweel+opslag in de vegetatie-
complexen in het habitat van de zadelsprinkhaan op het ISK en het ASK. Geel = complextype S, blauw = com-
plextype JS, rood = complextype D, zwart = complextype Cd. Rode driehoek = centroïde van alle opnamen. De 
rode lijn markeert de grens van het optimale gebied voor de zadelsprinkhaan in de rechter onderhoek. 
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In Figuur 8 is de mate van opslag weergegeven voor alle opnamen in klasses 

van 5 %. Hierin zijn ook de Pinus-struwelen meegenomen, die tenslotte niet veel 

anders zijn dan dichte begroeiingen van juveniele exemplaren. Uit het figuur blijkt 

dat in het overgrote deel van de opnamen de opslag slechts een bedekking van 

1-5 % betreft. De spreiding van dit structuurkenmerk is wederom niet onaanzien-

lijk: voor wat betreft losse (niet in struwelen samengroeiende) juveniele houtge-

wassen loopt de bedekking in het zadelsprinkhaanhabitat op van 0 tot 15 %. De 

hoge bedekkingen van opslag betreffen Pinus-struwelen. Eerder merkten we al 

op dat waar opslag ontbreekt, de zadelsprinkhaan van Calluna of Molinia gebruik 

maakt als zangpost.  

 

Een structuurkenmerk dat niet gemakkelijk te berekenen, maar wel te beschrijven 

is, is de variatie die ontstaat als gevolg van het verloop in levenscyclusfases van 

Calluna (Watt 1955; Gimingham 1960; Barclay-Estrup & Gimingham 1969). Het 

Genisto-Callunetum is in in de JS-, D- en Cd-typen vrijwel altijd (sub-)dominant 

aanwezig, en de interne structuur van dit vegetatietype wordt in hoge mate be-

paald door de levensfase waarin de Calluna-planten zich bevinden en wat de va-

riatie hierin is. Het is opmerkelijk dat in vrijwel alle sigmaopnamen waarin dit is 

genoteerd, Calluna zich in de opbouw- tot degeneratiefase bevindt; de pionierfa-

se werd helaas niet genoteerd, maar blijkt wel degelijk aanwezig te zijn. Het valt 

op dat deze fases in het habitat van de zadelsprinkhaan niet gescheiden voor-

komen, maar gemengd: jonge, oude en afstervende planten groeien door elkaar. 

Hierdoor oogt het Genisto-Callunetum op de meeste plaatsen niet erg eenvormig, 

maar lijkt er veel meer sprake van een sterke afwisseling van open en gesloten 

delen. Dit blijkt van groot belang voor het microklimaat in de heide (Barclay-

Estrup 1971). 

Figuur 8. Bedekking van juveniele houtgewassen in klassen van 5% in het leefgebied van de zadelsprinkhaan 
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3.1.3 Aanwezigheid van kruiden 

De aanwezigheid van kruiden lijkt nauwelijks van belang te zijn, in tegenstelling 

tot de aanname in enkele recente onderzoeksrapporten (Felix et al. 2018; Felix et 

al. 2021). In de meeste subtypen ontbreken kruidenrijke vegetatietypen vrijwel 

helemaal, en in de S- en JS-complextypen is dat ook in het verleden niet anders 

geweest: stuifzandsystemen zijn uitermate arm aan kruiden. Alleen in de vormen 

van het Galio-Festucetum – Genisto-Callunetum danthonietosum complex zijn al-

tijd kruidenrijkere typen aangetroffen (namelijk heischrale graslanden van het 

Violion en kruidenrijke heides die tot het Genisto-Callunetum danthonietosum 

worden gerekend). De bedekking van kruiden is niet rechtstreeks af te leiden uit 

onze analyse, maar ook in de genoemde vegetatietypen zijn kruiden doorgaans 

slechts in verspreide exemplaren aanwezig en ze zijn vrijwel nooit met hoge be-

dekking aanwezig. Van kruidenrijke vegetatie is dan ook nauwelijks sprake.  

3.2 Vegetatiekunde van het zadelsprinkhaanhabitat 

Ephippiger diurnus wordt beschouwd als soort van droge, structuurrijke heideter-

reinen (Reemer & Van Hoof 2005), en ze geldt als bijzondere kwaliteitsindicator 

voor de Natura 2000-habitattypen 'Psammofiele heide met Calluna en Genista' 

(H2310) en 'Droge Europese heide' (H4030) (Bijlsma et al. 2008). In het voor-

gaande hebben de bijvoegelijke bepaling "structuurrijk" geduid in termen van af-

wisseling van vegetatietypen, het voorkomen van opslag en de menging van Cal-

luna-planten in diverse levensfases en geprobeerd hiervan niet alleen een kwali-

tatief, maar ook een kwantitatief beeld te schetsen door de complextypen en de 

opnamen te beschrijven en de aandelen van de verschillende structuurtypen te 

berekenen. In deze paragraaf zullen we de verzamelde gegevens op een andere 

manier benaderen, namelijk duidend, waarbij we het verhaal van het landschap 

waarin de zadelsprinkhaan voorkomt, proberen te vertellen. Dit 'duiden' is een 

term die door historici gebruikt wordt om verzamelde gegevens in perspectief te 

plaatsen (Febvre 1988); sociologen gebruiken hier de term 'interpretatie' voor 

(Berger & Kellner 1981) en kunsthistorici 'iconologie' (Panofsky 1939). Het doel 

hiervan is te begrijpen, te doorgronden of te 'verstehen' (Feest 2010) wat de be-

palende factoren en processen zijn in het habitat van de zadelsprinkhaan. 

3.2.1 De zadelsprinkhaan: een soort van jonge, open heide 

Ephippiger diurnus is een thermofiel element in onze fauna, wat aangeduid wordt 

door bijvoorbeeld Kleukers et al. (1997), Reemer & Van Hoof (2005) en Braud et 

al. (2016). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de soort bij ons vooral in de heide 

en in mindere mate ook in stuifzanden voorkomt: het Genisto-Callunetum (de 

droge heide die gedomineerd wordt door struikhei) en ook het Spergulo-

Corynephoretum (de open stuifzandbegroeiingen) behoren tot de plantenge-

meenschappen met het meest uitgesproken (warme) microklimaat in ons land 

(Delany 1953; Stoutjesdijk 1959; Barkman 1965; Barkman & Stoutjesdijk 1987), 

als ze tenminste open genoeg zijn. Barkman (1990a) werkt dit bijvoorbeeld uit 

voor door Calluna gedomineerde en door Empetrum gedomineerde heides, en 

komt tot de conclusie dat de laatste door de groeiwijze van de dominerende soort 

een veel minder extreem microklimaat kennen dan de Calluna-heides. Dit is lo-
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gisch, aangezien vooral open begroeiingen die toch enige beschutting geven te-

gen wind het sterkste opwarmen; dit komt door de instraling van zonnewarmte tot 

op de bodem, die in elk geval in het geval van het Genisto-Callunetum ook vaak 

een laag albedo heeft (vgl. ook voorbeelden in Barkman & Stoutjesdijk 1987).  

 

In het habitat van de zadelsprinkhaan zijn er altijd begroeiingen aanwezig die een 

dergelijk gunstig (warm) microklimaat garanderen. In de gepresenteerde com-

plextabel (Bijlage 6.1) is dit heel duidelijk. In het S- en de subtypen van het JS-

complex betreft het voornamelijk het Spergulo-Corynephoretum typicum, maar 

ook in het Galio-Festucetum – Genisto-Callunetum danthonietosum complex (D-

typen) zijn open begroeiingen te vinden die een warm microklimaat garanderen, 

hoewel het Spergulo-Corynephoretum hier ontbreekt. In onze complexopnamen 

gaat het om de Agrostis vinealis-varianten van het Genisto-Callunetum typicum, 

de veel over het hoofd geziene Leimonis-variant van het Genisto-Callunetum op 

grindrijke bodem en de jonge stadia van het Genisto-Callunetum typicum. De 

twee laatstgenoemde varianten betreffen jonge successiestadia die ontstaan na 

bijvoorbeeld plaggen of brand. In het geval van de Agrostis vinealis-varianten kan 

er echter sprake zijn van verschillende factoren, die afhankelijk lijken van de 

landschappelijke positie en deze Agrostis vinealis-varianten vragen iets meer 

aandacht. 

 

Het is opvallend dat op de plekken waar Agrostis vinealis deel uitmaakt van de 

heide, ook vaak sprake is van een grote interne structuurvariatie van het Genisto-

Callunetum, die ontstaat als gevolg van het naast elkaar voorkomen van de ver-

schillende levensfases van Calluna. Deze interne structuurvariatie is van belang 

voor het microklimaat, doordat de verschillende fases in de levencyclus van 

struikhei sterke invloed hebben op het microklimaat (Barclay-Estrup 1971). Cal-

luna vulgaris-planten kennen vier verschillende fases: een pionierfase, opbouw-

fase, optimale fase en degeneratiefase (Watt 1955; Gimingham 1960). Het ver-

schil tussen de minimum- en maximumtemperatuur in begroeiingen die gedomi-

neerd worden door één van deze fases is het grootst in het geval van de open 

pionier- en degeneratiefase, en het laagst in de zeer dichte opbouwfase. Dat be-

tekent dat een Genisto-Callunetum met een eenvormige structuur, ook een vitaal 

en floristisch goed ontwikkeld Genisto-Callunetum, altijd door een fase gaat 

waarin het microklimaat ongeschikt is voor de zadelsprinkhaan. Waar de interne 

structuurvariatie van het Genisto-Callunetum echter groot is, door het naast el-

kaar voorkomen van de verschillende levensfases van Calluna, zal de vegetatie 

nooit zo gesloten worden, doordat er ook altijd planten voorkomen die deze een-

vormigheid doorbreken.  

 

Grootschalige beheersingrepen, en met name het grootschalig plaggen van de 

heide, leidt tot een gelijkjarige heidevegetatie (Barclay-Estrup & Gimingham 

1969) die op enig moment te dicht wordt voor de zadelsprinkhaan, maar het is de 

vraag hoe een heidebegroeiing ontstaat en in stand gehouden wordt waarin Call-

luna zich in verschillende levensfases bevindt. In elk geval lijkt er een correlatie 

te bestaan tussen het voorkomen van de Agrostis vinealis-varianten van het Ge-

nisto-Callunetum en het optreden van verschillende levensfases van Calluna op 
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korte afstand. En dat brengt ons op de landschappelijke verschillen in het ont-

staan van deze varianten van het Genisto-Callunetum. 

 

In het stuifzandlandschap is Agrostis vinealis, althans in de Atlantische zone, een 

soort die optreedt vanaf de jonge pionierstadia van het Spergulo-Corynephore-

tum, maar die tamelijk persistent is in de latere successiestadia, zoals het Genis-

to-Callunetum. Deze stuifzandheides ontstaan geleidelijk, door de geleidelijke 

vestiging en uitbreiding van Calluna in het Spergulo-Corynephoretum. Doordat 

deze uitbreiding geleidelijk gaat, zijn de struikheiplanten hier ongelijkjarig, en ont-

staat uiteindelijk een heidebegroeiing met een grote variatie in leeftijdsopbouw 

van Calluna en dus een Genisto-Callunetum met een grote interne structuurvaria-

tie (Bijlsma et al. 2009). Op dekzand en, voor ons onderzoek meer van belang, 

op stuwwalmateriaal is het echter een soort die in het Genisto-Callunetum se-

cundaire openheid indiceert, ontstaan door berijding, betreding of andere storing 

(vgl. Hülbusch & Knittel 2000). In de heides in het doelengebied van het ASK bij-

voorbeeld, gehavend door de vele mortierinslagen en de geplande en ongeplan-

de branden, is het een opmerkelijk algemene verschijning in de heide, en het-

zelfde geldt voor de Zuiderheide op het ISK, die als schietbaan wordt gebruikt en 

vaak worden belopen en ook gemaaid. Door dit gebruik ontstaat blijkbaar een 

heidebegroeiing met voldoende variatie in leeftijdsopbouw van Calluna om de 

geschetste afwisseling te garanderen. Dat betekent dat de storing in elk geval 

niet over grote oppervlaktes tegelijk werkt. 

 

Maaien van de heide (op het ISK het Genisto-Callunetum danthonietosum) leidt 

op de Zuiderheide ook tot het ontstaan van zeer open vormen van het Galio her-

cynici-Festucetum ovinae. Deze zullen, gezien hun open structuur, de afwezig-

heid van een gesloten moslaag en het lage albedo van de donkere, humusrijke 

bodem, evenals de open, Agrostis vinealis-rijke vormen van het Genisto-

Callunetum, een gunstig microklimaat vormen voor de zadelsprinkhaan. Al met al 

is er dus meer openheid in deze complexen aanwezig dan in eerste instantie 

blijkt uit het geringe aandeel van pionierbegroeiingen (Figuur 2 en 7).  

 

De conclusie uit bovenstaande is dat de aangetroffen open vormen van het Ge-

nisto-Callunetum in het zadelsprinkhaanhabitat voor een deel tot ontwikkeling 

komen door kleinschalige verstoring, het zijn degradatievormen van de associatie 

(Hülbusch & Knittel 2000). Deze verstoring is echter niet zo sterk dat de heidebe-

groeiing niet kan standhouden en vervangen wordt door bijvoorbeeld open gras-

landbegroeiingen. De verstoring verhindert echter successionele veranderingen 

waarbij de heide dichter wordt en verandert in bos. In dit opzicht vormt deze hei-

de een stabiele begroeiing, zonder verouderingsverschijnselen. Een ander deel 

van de open heide is ontstaan uit successie van het stuifzand. De zadelsprink-

haan lijkt dergelijke vitale, open heidebegroeiingen nodig te hebben, waarschijn-

lijk omdat ze voorzien de warmtebehoefte van de soort.  

3.2.2 De zadelsprinkhaan: een soort van aftakelende heide 

Op basis van zijn anatomie, met poten die zijn aangepast om te klimmen, is Ep-

hippiger diurnus geen heidebewoner pur sang, maar eerder een struweelbewo-
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ner (vgl. Sänger & Helfert 1990, die de oostelijk verspreide maar zeer verwante 

en anatomisch sterk gelijkende Ephippiger ephippiger onderzochten). In alle be-

schrijvingen van het habitat van de zadelsprinkhaan komt naar voren dat stru-

weel en/of opslag van juveniele houtgewassen een belangrijk onderdeel uitma-

ken van het leefgebied van de soort en ook op het ISK en het ASK is opslag of 

struweel vrijwel altijd aanwezig in het habitat (Bijlage 6.1). De Engelse naam 

Western bush cricket is dan ook zeer treffend. 

 

Opslag van juveniele houtgewassen is kenmerkend voor het degeneratiestadium 

van het Genisto-Callunetum, dus voor veroudering (Tüxen 1938; Tüxen & 

Kawamura 1975; Hülbusch & Knittel 2000). In onze tabel zijn er meer elementen 

aanwezig die wijzen op veroudering van het systeem. Het Molina-vergrassings-

stadium dat vooral in het JS4-subtype en de D- en Cd-typen een rol speelt is een 

niet te missen fenomeen dat aan ieder bekend is, maar ook het Genisto-

Callunetum typicum (in verschillende varianten) dat in vrijwel alle complexen een 

belangrijke aspectbepalende rol speelt moet als zodanig beschouwd worden. Het 

kenmerkt zich zich door opvallende soortenarmoede: vanzelfsprekend ontbreken 

de kruiden en andere kenmerkende soorten van het Genisto-Callunetum dantho-

nietosum grotendeels, zoals Danthonia decumbens, Agrostis capillaris, Hypo-

chaeris radicata en Potentilla erecta, maar ook de gewone lichenen die door-

gaans in de heide worden aangetroffen zijn hier ronduit schaars, zoals Cladonia 

coccifera, C. macilenta en C. grayi. Hoewel deze soortenarme heides in Neder-

land tot het Genisto-Callunetum typicum worden gerekend (Stortelder et al. 

1996), beschouwen Tüxen & Kawamura (1975) en in navolging van hen ook 

Hülbusch & Knittel (2000) ze als degeneratiestadium van het Genisto-

Callunetum; de laastgenoemde auteurs beschrijven het als romp van het Callu-

no-Genistion. De floristische verarming, die zich manifesteert doordat (eertijds) 

doodgewone Genisto-Callunetum-soorten zoals Genista anglica, G. pilosa, Ptili-

dium ciliare, Cuscuta epithymum en de al genoemde korstmossen uit de heide 

verdwijnen, heeft z'n weerslag op het gemiddelde soortenaantal, dat in een goed 

ontwikkeld Genisto-Callunetum tussen de 15 en 20 ligt, maar in het bedoelde de-

generatiestadium vaak maar ongeveer 10 is, of zelfs minder.  

 

Degeneratiefases worden door Tüxen & Kawamura (1975) gedefinieerd als ver-

ouderingsfenomeen binnen de betreffende plantengemeenschap en ze ontstaan 

onder een beheer dat niet voldoende is om de typische soortensamenstelling van 

de associatie te stabiliseren waardoor in de gemeenschap de eerste tekenen van 

de successie richting een volgende gemeenschap zichtbaar worden.  

 

Het grootschalig optreden van degeneratiestadia van de heidegemeenschap, die 

scherp onderscheiden dienen te worden van de degeneratiefase van de soort 

Calluna vulgaris, is het gevolg vaneen systeemverandering die in de heide is op-

getreden, namelijk het opgeven van de heide als productiefactor. Het Genisto-

Callunetum als dominante plantengemeenschap in het ecosysteem ontstond en 

wordt gestabiliseerd door tamelijk intensief gebruik, dat bestaat uit de onttrekking 

van humus en mineralen in de vorm van plaggen, 'zodden' voor brandstof, strooi-

sel en door begrazing en brand. Volgens Tiesing, die het landleven in Oost-
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Drenthe in de late 19de eeuw beschrijft, wordt de heide tot aan het begin van de 

20ste eeuw zo intensief gebruikt dat de productie sterk afnam en er bijna niet 

meer gemaaid kon worden en ook de schapenteelt er hinder van ondervond 

(Edelman 1943, p. 72). Door het op ruime schaal beschikbaar komen van synthe-

tische meststoffen en de neergang van de schapenteelt door de sterk groeiende 

schapenhouderij in Australië aan het begin van de 20ste eeuw, vervalt de functie 

van de heide als productiefactor in de existentiële boereneconomie en kwam het 

landschap op grote schaal braak te liggen, voorzover ze niet ontgonnen werd tot 

landbouwgrond. In wat niet meer is dan een opmerking merkt Tiesing op dat de 

heide opvallend herstelt na het instorten van de schapenhouderij (Edelman l.c.). 

De overblijvende heides komen voor een belangrijk deel in handen van de na-

tuurbescherming, maar wat ooit kostbare grondstof was in een lokale economie 

(heide, plaggen, zodden, weidegrond) werd in het natuurbeheer afval dat slechts 

tegen hoge kosten gedumpt kon worden. Dit betekent vrijwel automatisch dat het 

beheer, dat vroeger geheel gericht was op opbrengst, volledig verandert doordat 

het gericht wordt op kostenreductie en de bescherming van geselecteerde soor-

ten. In de nasleep van het instorten van de plaggenlandbouw treden ook allerlei 

andere effecten op die de aftakeling van het systeem versterken, bijvoorbeeld het 

wegvallen van lokale kennis over het verstandig gebruik van de heide; dit leidt tot 

wat recent werd beschreven als de "socio-ecologische uitstervings-spiraal" 

(socio-ecological extinction vortex; Herzon et al. 2022). Van een systeem waaruit 

stoffen afgevoerd worden – een bijkomend gevolg van het gebruik – wordt de 

heide tot een systeem waar opbouw plaatsvindt. Afvoer werd stapeling, bijvoor-

beeld van humus. De vegetatie, die de synthetische uitdrukking van alle werkza-

me factoren is (Tüxen 1970), reageert hier op, waardoor de soortenrijkdom af-

neemt: de degradatiestadia van het Genisto-Callunetum zijn hiervan het gevolg 

(Hülbusch & Knittel 2000). Het regelmatig voorkomen van opslag op de heide is, 

evenals de grasrijke degeneratiestadia en de soortenarme Calluna-begroeiingen, 

de uitdrukking van de teloorgang van de plaggenlandbouw, het gevolg van een 

extensiever beheer dan plaatsvond in de existentiële boereneconomie… 

 

Op basis van bovenstaande is Ephippiger diurnus, als volger van de opslag op 

de heide, moeilijk te beschouwen als soort van een goed ontwikkeld heideland-

schap, maar beter als (vroege) indicator van de teloorgang van het heidesys-

teem. Analoog hieraan noemen Sänger & Helfert (1990) de zeer verwante ooste-

lijke zadelsprinkhaan, Ephippiger ephippiger, een indicator van de toenemende 

verstruweling ("Verbuschung") van het steppe- en kalkgraslandecosysteem van 

de Perchtoldsdorfer Heide in Niederöstereich.  

3.2.3 Het antagonistische karakter van het habitat van de zadelsprinkhaan 

Als we bovenstaande samenvatten, dan bestaat het habitat van de zadelsprink-

haan in elk geval in het noorden van haar areaal uit twee in de kern antagonisti-

sche elementen, namelijk a.) de open stuifzand- en heidebegroeiingen die een 

gunstig microklimaat garanderen, naast b.) elementen die het gevolg zijn zijn van 

veroudering. Verjonging (of op zijn minst jonge heide) en veroudering in één ha-

bitat. In het Beschermingsplan (Reemer & Van Hoof 2005) wordt dit als volgt 

verwoord: "Het lijkt belangrijk dat er een combinatie aanwezig is van een bodem 
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die snel opwarmt, veel zoninstraling, kleine struikjes of boompjes die als zang-

post kunnen dienen en kruidige vegetatie waartussen de nimfen zich kunnen ver-

schuilen." De constatering is juist (afgezien van het “kruidige”), maar het blijft ook 

in deze opmerking onduidelijk wat de diepere oorzaken zijn van het geconsta-

teerde patroon, gezien wat volgt: "In Nederland is de juiste combinatie blijkbaar 

alleen aanwezig in sommige structuurrijke, niet vergraste of vermoste heidege-

bieden." Het probleem is namelijk niet dat dit op zich een zeldzame combinatie 

is, maar dat het vrijwel alleen optreedt in heidesystemen aan het begin staan van 

het proces van verandering, en niet in stabiele systemen. Veroudering van de 

heide als gevolg van de geschetste systeemverandering treedt namelijk over gro-

te oppervlaktes tegelijk op, en dit heeft tot gevolg dat, na een relatief kort stadium 

waarin de omstandigheden voor de zadelsprinkhaan optimaal zijn (gunstig micro-

klimaal + opslag), de geschiktheid als habitat voor de soort over grote oppervlak-

tes snel vermindert en verdwijnt. Opslag van houtgewassen wordt gevolgd door 

algehele veroudering van de heide en dit resulteert in een dichtere vegetatie: via 

het dichter worden van het Genisto-Callunetum, in Molinia-rijke stadia, Em-

petrum-rijke heides, dichte opslagstruwelen en uiteindelijk bossen. Deze ge-

meenschappen die door successie volgen uit het Genisto-Callunetum zijn, als ze 

aaneengesloten voorkomen, ongeschikt als habitat voor de zadelsprinkhaan (zie 

bijvoorbeeld ook Blijdorp 1948) door het te koele en vochtige microklimaat. Het 

proces dat het voorkomen van de zadelsprinkhaan in de heide in eerste instantie 

mogelijk maakt, verstruweling, is tevens de opmaat voor de neergang van deze 

soort. Dit is een algemeen voorkomend verschijnsel: systemen in verandering 

zijn buitengewoon moeilijk in stand te houden (zie ook de discussie die Sänger & 

Helfert 1990 voeren). Dit tekent de opgave voor het beheer: een manier vinden 

om een gelijktijdig optreden van de antagonistische elementen die nodig zijn in 

het habitat van de zadelsprinkhaan mogelijk te maken.  

 

De ophoping van humus en het ongeschikt worden van het microklimaat in de 

heide worden, zoals in de inleiding reeds gemeld is, in het Beschermingsplan 

(Reemer & Van Hoof 2005) geweten aan stikstofdepositie. Hoewel dit zeker geen 

gunstige factor is voor de instandhouding van ecosystemen van schrale omstan-

digheden, mag uit het voorgaande duidelijk zijn dat de veranderingen in de heide 

al veel langer spelen dan dan de (inmiddels ook al veel te lang gerekte) stikstof-

deken die over ons land wordt uitgestort. Deze kan dan ook niet als hoofdoor-

zaak van het probleem worden aangewezen. De primaire oorzaak is de algehele 

omslag van het systeem, van landbouwproductiesysteem waaruit humus ver-

dween tot braakliggend natuurgebied waarin de instandhouding van de bestaan-

de biodiversiteit steeds lastiger wordt doordat er humusstapeling plaatsvindt en 

de soorten van de heide hierop niet (of in elk geval niet allemaal) aangepast zijn. 

De stikstofdeken versnelt de processen van successie ook nog eens, waardoor 

gemakkelijk dichte begroeiingen ontstaan waarin het microklimaat verslechtert. 

Vooral thermofiele soorten, zoals de zadelsprinkhaan, hebben hier een zware 

dobber aan en dreigen er uiteindelijk aan tenonder te gaan. 
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4 Discussie: stabiliteit, beheer en gebruik 

4.1 Stabiliserende factoren 

In het licht van de resultaten uit het vorige hoofdstuk is het belangrijk om de sta-

biliteit van het habitats van Ephippiger diurnus op het ISK en het ASK tegen het 

licht te houden, om in te kunnen schatten wat het toekomstperspectief van de 

soort op deze terreinen is en op basis hiervan beheermaatregelen te formuleren, 

maar ook om te leren wat de maatregelen zouden kunnen zijn voor de instand-

houding van de zadelsprinkhaan op andere plaatsen. Het gaat hier immers om 

populaties die zich goed lijken te handhaven, en dus kan hieruit lering getrokken 

worden voor het beheer en de instandhouding van andere vindplaatsen. Daarbij 

is het eerst nodig een opmerking te maken over de termen 'stabiliteit', 'stabilise-

ring' en 'stabiliserende factoren' die in dit rapport geregeld gebruikt worden.  

 

Dit refereert niet, zoals licht gedacht zou kunnen worden, aan een starre instand-

houding van het landschap, aan het ondervangen van alle vormen van dynamiek. 

Met de term wordt verwezen naar begrippen zoals  "steady state", "ökologisches 

Gleichgewicht" en "vegetatie-evenwicht" die in de ecologie en vegetatiekunde al 

sinds lang gebruikt wordt om de relatieve stabiliteit van een levensgemeenschap 

aan te duiden die ontstaat door het hele complex van op de levensgemeenschap 

inwerkende factoren (Adriani et al. 1936; Thienemann 1956; Brock 1967). Een 

stuifzandgemeenschap wordt bijvoorbeeld gestabiliseerd door de wind die het 

zand doet stuiven. Hieruit is meteen duidelijk dat de term 'stabilisering' dynamiek 

helemaal niet uitsluit. Een bekende figuur om dit duidelijk te maken is de positie 

van een knikker in een “heuvellandschap” (Figuur 9). Het ecosysteem veert als 

het ware steeds terug zolang de knikker maar niet over het randje wordt geduwd 

(Scheffer et al. 1993; Scheffer & Nes 2007). 

 Figuur 9. Stabiliteit van een ecosysteem, weergegeven als een knikker in een heuvellandschap met lokale 
laagtes. Als het ecosysteem zich hier bevindt, dan is het relatief stabiel en veert het steeds terug: de knikker rolt 
steeds terug in de laagte, mits ze niet over het randje wordt geduwd (Scheffer 1993). 
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Ter zijde: het is opvallend dat in het natuurbeheer dergelijke ecologische basis-

begrippen steeds verder uit beeld raken, en nauwelijks meer een rol lijken te spe-

len in het praktische ecologische onderzoek. Door het beheer steeds meer op 

enkele soorten of afzonderlijke omgevingsfactoren te richten, raakt ze stuurloos, 

wordt het beheer meer en meer een zaak van trial and error. Door te sleutelen 

aan het een raakt het ander in onbalans, en bestaat de kans dat de pendelbewe-

ging steeds groter wordt, waardoor het verlies van soorten eerder aangezwen-

geld wordt dan dat het een bijdrage levert aan het behoud van biodiversiteit. Een 

degelijke ecologische onderbouwing van het beheer, waarin meer aandacht is 

voor het geheel ("Gesamtheit", Thienemann 1956) en het ecosysteem centraal 

staat, is hard nodig, wil de achteruitgang van soorten een halt toegeroepen wor-

den.  

 

Het proces dat in de vorige paragraaf is beschreven, het verval van de plaggen-

landbouw en de hierop volgende braakligging van de heide, leidt tot de beschre-

ven veranderingen in het ecosysteem en dus in de levensgemeenschap, waarbij 

allerlei soorten verdwijnen en andere er voor in de plaats komen. Het is duidelijk 

dat de factoren die tot het ontstaan en de instandhouding van de heide als le-

vensgemeenschap geleid hebben nu niet meer werkzaam zijn en we hebben dat 

in het voorgaande geduid als een omslag in het socio-economische systeem. De 

vergrassing en de opslag van berken, dennen en vuilboom op de heide zijn 

symptomen: ze maken duidelijk dat de heide een gebruikssysteem is dat braak 

ligt, een systeem waarin het gebruik dat eens 'automatisch' leidde tot het heide-

landschap, weggevallen is. Om het anders te verwoorden: de heide is een muse-

umstuk uit een ander tijdsgewricht (vgl. Haveman & De Ronde 2021), maar dan 

een museumstuk dat zich in rap tempo ontwikkelt tot iets nieuws, iets anders: het 

is niet stabiel. Als we dat zouden weergeven in het model van Figuur 9, dan is de 

knikker over het randje geduwd en ze bevindt zich ergens op de helling naar be-

neden (Figuur 10). Als we dit toepassen op de zadelsprinkhaan en zijn habitat, 

dan heeft de soort zijn optimum in een situatie waarbij “de knikker” – het habitat – 

net over het randje is geduwd, als gevolg van het wegvallen van de stabiliseren-

de factoren, in dit geval de landbouwende mens. Naarmate de successie naar 

het volgende stabiele punt zich verder ontwikkelt neemt de geschiktheid van het 

habitat voor de soort steeds verder af. De voortgaande achteruitgang van de za-

delsprinkhaan is hiervan het onvermijdelijke gevolg, net zo als de achteruitgang 

van tal van soorten die vroeger de heide bevolkten. Deze achteruitgang zal door-

gaan totdat een nieuw evenwicht is bereikt: het ecosysteem bereikt een nieuw 

evenwicht (Thienemann 1956). In dit licht beschouwd is het "onderhoudsbeheer" 

zoals dat nu over grote oppervlaktes op de heide plaatsvindt – begrazing, plag-

gen, maaien, chopperen, opslag verwijderen – symptoombestrijding die de oor-

zaken van de achteruitgang van de biodiversiteit en het heide-ecosysteem niet 

zullen kunnen keren.  

 

Als de heide, door het wegvallen van het oude gebruik, geen stabiel systeem 
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meer is, en de krimpende populaties van de zadelsprinkhaan hiervan het gevolg 

zijn, dan dringt zich de vraag op wat dan de achterliggende oorzaak is van de 

stabiele populaties van de soort in de door ons onderzochte gebieden, de Zui-

derheide op het ISK, het doelengebied op de Oldebroekse Heide en de stuifzan-

den op de Doornspijkse Heide (beide op het ASK)? Is het heide-ecosysteem op 

deze plaatsen wel stabiel? Of loopt de ontwikkeling hier gewoon achter en krijgt 

het systeem in de nabije toekomst net zo'n klap als we op andere plekken heb-

ben gezien? En welke lering kunnen we hieruit trekken voor het beheer? 

4.2 Het ISK en ASK als voorbeelden 

De situatie op de Oldebroekse Heide is in dit verband het gemakkelijkst te dui-

den. Hier ligt het habitat van de zadelsprinkhaan in de rand van het doelengebied 

waar de bodem af en toe beschadigd wordt door granaatinslagen, waardoor kui-

len ontstaan die plaatselijk tot anderhalve meter doorsnede en zeker een meter 

diepte meten. Daarnaast vinden er ongecontroleerde en onregelmatige zomer-

brandjes plaats als gevolg van het gebruik. De vegetatie wordt echter ook op re-

guliere basis gebrand, omdat ander beheer niet mogelijk is vanwege de aanwe-

zigheid van blindgangers (Van der Berg et al. 2000; Hornman & Haveman 2001; 

Haveman et al. 2011; Haveman 2012). Het reguliere brandbeheer is volledig ge-

richt op de instandhouding van het terrein als doelengebied, namelijk om open-

heid te garanderen en de uitbraak van oncontroleerbare branden voor te zijn, en 

dit beheer wordt al ruim 100 jaar op een vergelijkbare wijze uitgevoerd.  

 

Het vegetatiecomplex op deze plek (subtype D3) ontstaat als gevolg van het ge-

schetste gebruik en beheer en er mag aangenomen worden dat, als gebruik en 

beheer gelijk blijven, er geen noemenswaardige veranderingen zullen optreden in 

het vegetatiecomplex. De inslagen en het afbranden van de vegetatie leidt tot vi-

Figuur 10.  Stabiliteit van een ecosysteem, weergegeven als een knikker in een heuvellandschap met lokale 
laagtes. Als het ecosysteem zich hier bevindt, dan is het niet stabiel en is het aan constante verandering onder-
hevig totdat opnieuw een “steady state” bereikt is: het volgende lokale dieptepunt 
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tale, open heidebegroeiingen en storingsvormen van het Genisto-Callunetum. 

Opslag ontbreekt door het branden grotendeels, maar de benodigde struiken zijn 

aanwezig in de vorm van Cytisus scoparius die maar een klein beetje boven de 

heidestruiken uitsteken, plaatselijk echter ook tot struwelen aaneensluiten. Cyti-

sus regenereert gemakkelijk na brand (Weeda et al. 1987; Paynter et al. 1998; 

Cruz et al. 2020). De conclusie is dat het habitat van de zadelsprinkhaan op de 

Oldebroekse Heide wordt gestabiliseerd door het gebruik als doelengebied en 

het beheer dat er op gericht is dit gebruik mogelijk te maken. 

 

Op de Doornspijkse Heide ligt de situatie heel anders. De zadelsprinkhaan komt 

hier voor in delen van het terrein die feitelijk geen directe funtionaliteit hebben in 

het militaire bedrijf, behalve buffer voor het schieten van de artillerie. Dit betekent 

dat het gebruik geen stabiliserende functie heeft op het ecosysteem, waardoor de 

instandhouding van het vegetatiecomplex niet verzekerd is vanuit het gebruik van 

het terrein. Dat de zadelsprinkhaan hier nog voorkomt in een grote populatie is te 

danken aan het stadium waarin de successie van het landschap zich hier be-

vindt, deels door de geschiedenis van het terrein, deels door de abiotische om-

standigheden, en deels ook door het gevoerde beheer. De betreffende terreinde-

len zijn lang open gebleven door de mineralogisch arme zanden ter plekke, en  

de successie die hierdoor relatief traag verloopt. Het beheer is bovendien gericht 

op “regeneratie op landschapschaal” (mond. med. Brand Timmer): in plaats van 

relatief kleinschalige ingrepen wordt het landschap hier steeds over grotere op-

pervlaktes teruggezet naar open zand, waardoor de successie volledig opnieuw 

kan beginnen, maar de jeneverbesstruwelen zijn hiervan gevrijwaard. Daarnaast 

wordt bosvorming in de jeneverbesstruwelen en de heide tegengegaan. Door dit 

beheer blijven altijd grotere oppervlaktes open, warm habitat aanwezig in combi-

natie met struwelen: een perfect habitat voor de zadelsprinkhaan. 

 

Op de Zuiderheide op het ISK, tenslotte, komt de zadelsprinkhaan voor in een 

heide die gebruikt wordt voor militaire doeleinden, namelijk als (perifierie van de) 

schietbaan voor de infanterie. Hoewel elders op het ISK brandbeheer plaatsvindt, 

gebeurt dit niet in het deel van de Zuiderheide waar de zadelsprinkhaan voor-

komt (subtype D1 en D2). Toch bestaat ook hier de heide voor een belangrijk 

deel uit pionier- en storingsvormen. Het maaien van de heide en ook de betre-

ding zijn hier de stabiliserende factoren van het vegetatiecomplex. Door dit ge-

bruik en beheer krijgt de heide geen mogelijkheid om op grote schaal te veroude-

ren en blijven duurzaam open vormen van het Genisto-Callunetum aanwezig, 

terwijl opslag blijft optreden. Op de Zuiderheide moet wel gewaakt worden voor 

grootschalig optredende veroudering: aan de randen van de schietbaan degene-

reren de heides eenvoudig, doordat het gebruik hier minder intensief is (complex 

Cd1). Zou dit op grotere schaal plaatsvinden, dan zou dit een probleem beteke-

nen voor de overleving van de zadelsprinkhaan. 

4.3 Het "oorspronkelijke" habitat van de zadelsprinkhaan 

De bijzondere combinatie van tegengestelde processen (vernieuwing en verou-

dering) in het habitat van de zadelsprinkhaan leidt tot de de vraag hoe dit een 

plek heeft gehad op het hoogtepunt van het plaggenlandbouwsysteem. Wat is ei-
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genlijk het habitat geweest van Ephippiger diurnus voordat de heide op grote 

schaal ontgonnen werd en de sterk ingekrompen restanten degenereerden? 

Hierop zal waarschijnlijk nooit helemaal een definitief antwoord te geven zijn, 

maar onderstaande schets geeft een denkrichting voor verdere discussie. 

 

Het is niet erg aannemelijk dat de zadelsprinkhaan op het hoogtepunt van het 

traditionele, intensieve gebruik van de heide een echt algemene en wijd versprei-

de soort was. Ongetwijfeld waren overal op de heide pioniersituaties aanwezig 

die een gunstig microklimaat faciliteerden, maar Calluna kreeg geen gelegenheid 

om erg oud en hoog te worden en opslag werd over grote oppervlaktes weggege-

ten, -gebrand, of -geplagd, of geoogst voor het branden van de oven. Door het in-

tensieve gebruik werd successie voorkomen en was opslag van jonge houtge-

wassen geen algemeen optredend verschijnsel, in elk geval niet op de armste 

delen van de heide die op de kadastrale kaart van 1832 onder de laagste tarief-

klassen werden gevoegd (Clerkx & Bijlsma 2003). In de plantensociologische ta-

bellen van het Genisto-Callunetum uit het begin van de vorige eeuw zoals die 

door Tüxen (1937) werden gepubliceerd komen Pinus sylvestris en Betula pen-

dula weliswaar geregeld voor, maar van ruwe berk merkt Tüxen elders op dat het 

optreden van zeer recente aard was (Tüxen 1938). Het voorkomen van Pinus-

opslag in het Genisto-Callunetum in het (Sub-)Atlantische laagland is enorm 

aangezwengeld door de aanleg van de grootschalige heidebebossingen in de la-

te 19de en vroege 20ste eeuw buiten het areaal van deze soort (Farjon & Filer 

2013; Farjon 2017), en speelde voordat deze boom werd geïntroduceerd in de 

bosbouw ongetwijfeld nauwelijks een rol van betekenis. Houtgewassen hebben 

halverwege de 19de eeuw in het Genisto-Callunetum derhalve nauwelijks een 

kans gehad vaste voet aan de grond te krijgen. Dit blijkt ook uit oude foto’s, zoals 

Figuur 11. De Oldebroekse Heide aan het begin van de 20ste eeuw (tussen 1900 en 1906). Opvallend is de 
open, jonge heide en de afwezigheid van opslag over grote oppervlaktes. Collectie R. Haveman 
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die bijvoorbeeld op oude ansichten zijn afgedrukt. Figuur 11 is een foto van de 

Legerplaats bij Oldebroek, gemaakt tussen 1900 en 1906. Opvallend is de jonge, 

open heide, zonder opslag.  

 

De heide was echter niet helemaal vrij van houtgewassen, zoals werd hardge-

maakt door Clerkx & Bijlsma (2003) en Bijlsma (2004) op basis van onderzoek 

naar de inhoud van de kasdastrale kaart uit 1832. Vooral op met dekzand of 

stuifzand overstoven stuwwalgronden was kreupelbos aanwezig, wat op ge-

noemde kaart terug te vinden was als de laagst aangeslagen bossen of de hei-

des in de hoogste tariefklassen. Het is voorstelbaar dat Ephippiger diurnus in de 

rand van dergelijke kreupelbossen, die vaak als heide-hakhoutsystemen in ge-

bruik waren, een bestendig voorkomen had. Ook in Frankrijk bijvoorbeeld, komt 

de soort voor op kapvlaktes (Reemer & Van Hoof 2005). Verder heeft de soort 

wellicht altijd min of meer stabiele voorkomens gehad in heide- en stuifzandge-

bonden jeneverbesstruwelen, zoals dat nu nog het geval is in De Zanden op de 

Doornspijkse en Oldebroekse Heide (ASK). Een derde systeem dat de zadel-

sprinkhaan leefgebied bood waren wellicht bremstruwelen en -heides, zoals die 

nu in het doelengebied van de Oldebroekse Heide voorkomen. Cytisus  is een 

soort die bevorderd wordt door brand, doordat het de kieming bevordert (Cruz et 

al. 2020), en bodemverstoring, doordat Cytisus scoparius een pioniersoort is die 

zich vooral weet te vestigen op open bodem (Paynter et al. 1998; Haveman et al. 

2017a, b). Het is niet ondenkbaar dat door het intensieve gebruik van de heide, 

waaronder branden, bremrijke heides ook in het midden van het land vroeger al-

gemener waren dan tegenwoordig.  

 

Figuur 12. De Oldebroekse Heide in ongeveer 1927. Opvallend is de aanwezigheid van jonge dennenopslag 
nabij de vurende stukken, in een overigens open en lage heide. De vliegtuigen zijn ingezet. Collectie R. Have-
man 
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Pas met het grootschalig braakvallen van de heide vanaf het midden van de 19de 

en begin van de 20ste eeuw zou de zadelsprinkhaan zich van vanuit deze sys-

temen (kreupelbossen, jeneverbesstruwelen en bremheides) dan weten uit te 

breiden, wat mogelijk werd door de beginnende verbossing van de heide die op 

dat moment nog voldoende open was om een gunstig microklimaat te garande-

ren (Figuur 12). Daarmee zou de zadelsprinkhaan dan de stap gemaakt kunnen 

hebben van min of meer stabiele situaties naar een landschap dat zich volop in 

een grootschalige overgang bevond als gevolg van het braakvallen van het sys-

teem, om uiteindelijk haar maximale verspreiding te bereiken in ons land. Daarbij 

zal in elk geval een deel van de oude voorkomens ook snel verloren zijn gegaan, 

aangezien de lage struikbossen uitgroeien tot hoger opgaande bossen, die als 

habitat voor de zadelsprinkhaan ongeschikt zijn.  
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5 Conclusies en beheersaanbevelingen 

5.1 Concluderende opmerkingen 

5.1.1 Sigmasociologische beschrijving van sprinkhaanhabitats  

Uit de literatuur zijn ons geen voorbeelden bekend van onderzoek aan het habi-

tats van sprinkhanen met behulp van de sigmasociologie. Op basis van het on-

derhavige onderzoek naar het habitat van de zadelsprinkhaan op de Nederland-

se militaire schietterreinen is echter duidelijk dat het goed mogelijk is om aan de 

hand van vegetatiecomplexen een nauwkeurige beschrijving te geven van 

sprinkhaanhabitats, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten be-

noemd worden. Zo is het mogelijk de verhouding tussen de verschillende struc-

tuurtypen in het habitat (in dit geval pionierbegroeiingen, gesloten lage begroeiin-

gen en struwelen en opslag) te kwantificeren. Doordat de basis van de vegetatie-

complexen gevormd wordt door een vegetatietypologie waarin de typen heel 

nauwkeurig omschreven worden, namelijk tot op het niveau van stadia en facies, 

blijkt het mogelijk om de vegetatiecomplexen, en dus de habitats, te duiden in 

termen van landschapsdynamiek, waardoor de analyse de vorm aanneemt van 

een landschapsecologische karakterisering van het habitat van de onderzochte 

soort. Hierdoor blijkt het zelfs mogelijk om een (hypothetisch) beeld te vormen 

van de historische lotgevallen van de onderzochte soort in het landschap.  

 

Een voorwaarde voor een zinvolle interpretatie van de vegetatiecomplexen zijn 

de gedetailleerde beschrijving en begrip van de vegetatietypen die ten grondslag 

liggen aan de beschrijving. Daarmee is de sigmasociologische benadering er een 

die veel voorwerk vraagt, alsmede veel kennis van de vegetatie en de lokatie 

(Schwabe & Mann 1990), vooral in de duiding van de typen en complexen 

(Gehlken et al. 2006). Ondanks deze beperkingen is de werkwijze een zinvol in-

strument om dieper inzicht te verkrijgen in de factoren die het voorkomen van 

een soort, in dit geval de zadelsprinkhaan, verklaren. Dit geeft een uitstekende 

basis om het beheer van de terreinen te sturen. 

5.1.2 Het habitat van de zadelsprinkhaan 

Het sigmasociologisch onderzoek dat werd uitgevoerd in het habitat van de za-

delsprinkhaan op het ISK en het ASK geeft een nauwkeurig inzicht in zowel de 

samenstelling als het functioneren van het habitat. De  spreiding van de struc-

tuurtypen (pionier, laag gesloten en struweel) is enorm, maar de meeste opna-

men liggen wat dit betreft toch relatief dicht bij elkaar, namelijk in een verhoudin-

genrange van 0-55 % : 50-100 % : 0-50 %. Struweel en opslag nemen in de 

meeste complexopnamen maar een gering oppervlakte in beslag van 1-5 % en 

de meeste complexopnamen worden gekarakteriseerd door een groot oppervlak-

te heide. 

 

Het habitat van de zadelsprinkhaan kent een niet onaanzienlijke variatie in ter-

men van vegetatietypen die er in voorkomen, wat in de eerste plaats veroorzaakt 

wordt door verschillen in het substraat. Wat de verschillende vegetatiecomplexen 
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echter verbindt is het gezamenlijk voorkomen van open, jonge of verstoorde Ge-

nisto-Callunetum-stadia waarin Calluna in verschillende levenscyclussfases ge-

mengd voorkomt en degeneratie- en successiestadia met opslag. Het samen op-

treden van deze antagonistische elementen is alleen te begrijpen vanuit de land-

schapsdynamiek die optrad na het opgeven van de heide als onderdeel van de 

plaggenlandbouw en de schapenhouderij. Het goed ontwikkelde, niet gedegene-

reerde en open Genisto-Callunetum is een gemeenschap die gestabiliseerd werd 

door het intensieve gebruik, maar in dit landschap zijn hoogstwaarschijnlijk wei-

nig geschikte habitats voor de zadelsprinkhaan aanwezig geweest door het ont-

breken van voldoende struweel of opslag. Toen de heide braak kwam te liggen 

aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw, ontstonden degenera-

tiestadia met opslag, die later gevolgd werden door soortenarme dichte dwerg-

struikbegroeiingen en vergrassingsstadia, uiteindelijk resulterend in hogere stru-

welen en bossen. Het is in de tijd direct na het instorten van de oude, existentiële 

boereneconomie, waar "open en jong" en "verouderend" beide volop aanwezig 

waren, dat Ephippiger diurnus haar optimum had. De huidige zorgwekkende ach-

teruitgang van de soort is primair het gevolg van de daarop volgende grootscha-

lige degeneratie van de heide, waardoor de vegetatie gesloten raakt en het mi-

croklimaat ongeschikt wordt voor de soort. 

 

Het geschetste vroege degeneratiestadium is bijzonder lastig te stabiliseren, en 

waar dit wel gebeurt is dit vaak slechts bij toeval en niet als gevolg van gericht 

beheer. "Tragisch voor beleidsmakers, maar vroeger ging veel per ongeluk goed. 

Nu we alles met opzet doen, gaat het helaas nogal eens fout. En wat nog wel zo 

onbevredigend is, ook nu gaat nog weieens iets per ongeluk goed" (Weeda 

1997). In verband met het voorkomen van de zadelsprinkhaan op de Zuiderheide 

op het ISK en het doelengebied op de Oldebroekse Heide op het ASK is precies 

dit aan de hand: onder het gebruik en het aan het gebruik dienstbaar beheer ont-

staan – per ongeluk, onbedoeld – vegetatiecomplexen die precies aansluiten bij 

de eisen die de zadelsprinkhaan aan haar habitat stelt. Hier blijkt het gebruik de 

stabiliserende factor van de vegetatie, en daardoor van het habitat van deze 

sprinkhaan. Het natuurbeheer blijkt de invloed van het gebruik keer op keer moei-

lijk te kunnen imiteren, blijkens de niet te stoppen achteruitgang van de flora en 

de fauna van de heide, waaronder Ephippiger diurnus, mede door financiële en 

ideologische beperkingen en het verlies van (traditionele) kennis van de werking 

van systeem die nodig is voor het gebruik en het beheer (Herzon et al. 2022).  

 

Het voordeel van stabilisatie door gebruik is dat het weinig willekeurig en wispel-

turig is, en op zijn minst minder afhankelijk van politiek gestuurde subsidiestro-

men. In het natuurbeheer lijken willekeur, modes en de beschikbaarheid van geld 

steeds te leiden tot veranderend beheer (Haveman 2022), en elke keer gaat de 

levensgemeenschap van het betreffende systeem door een flessenhals en blijft 

er minder over van de diversiteit die eens aanwezig was. Van stabiliteit kan dan 

geen sprake zijn. In het doelengebied van het ASK kan geen ander beheer ge-

voerd worden, en zo lang de artillerie gebruik van het terrein maakt (al sinds 

1875) zal het beheer niet veel anders kunnen zijn dan het nu is. Dat is een vrij 

zekere garantie voor het voortbestaan van de populatie van zadelsprinkhanen in 
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het gebied. Ook op de Zuiderheide wordt het habitat gestabiliseerd door het ge-

bruik, maar ter plekke lijken meer mogelijkheden te liggen voor wijziging hiervan, 

en dit houdt een potentiëel gevaar in voor het voortbestaan van de zadelsprink-

haan. Op De Zanden en in Vak Spoorbaan op het ASK is van gebruik geen spra-

ke, en hier weet de zadelsprinkhaan stand te houden door een gelukkige combi-

natie van voedselarmoede (waardoor de successie langzaam gaat) en groot-

schalig beheer (waardoor de successie steeds op landschapsschaal wordt terug-

gezet). 

 

5.2 Beheersaanbevelingen 

Uit de sigmasociologische beschrijving van het habitat van de zadelsprinkhaan 

volgt dat het beheer van de gebieden met de resterende populaties van deze 

soort gericht moet zijn op de instandhouding of uitbreiding van een vegetatie-

complex waarin een gunstig microklimaat gepaard gaat met de aanwezigheid van 

struiken en/of struwelen. De droge heides van het Genisto-Callunetum en de 

stuifzandpionierbegroeiingen van het Spergulo-Corynephoretum vormen de basis 

van dit complex, aangezien dit in Noordwest-Europa de vegetatietypen zijn waar-

in voorzien kan worden in de warmte die de thermofiele zadelsprinkhaan nodig 

heeft. Voor het Genisto-Callunetum geldt dit echter niet voor de degeneratiesta-

dia, die een veel dichtere vegetatie vormen dan de optimale, vitale stadia van de 

associatie. Hierbij is het van belang scherp te onderscheiden in de stadia van de 

vegetatie en de fases in de levenscyclus van de soort. In de degeneratiestadia 

van het Genisto-Callunetum kan Calluna vulgaris in diverse fases optreden, maar 

de vegetatie is over grote oppervlaktes gesloten. Ook de vitale stadia van het 

Genisto-Callunetum kunnen echter een zeer dichte, gesloten vegetatie vormen, 

namelijk wanneer Calluna over grote oppervlaktes in de opbouwfase verkeert.  

 

Dit betekent dat niet alleen grootschalige veroudering van de heidevegetatie 

voorkomen moet worden, maar dat in het beheer ook grootschalige ingrepen die 

eenvormige heide tot gevolg hebben vermeden moeten worden. In stuifzandge-

bieden, zoals op de Doornspijkse Heide op het ASK is dit laatste minder een pro-

bleem, tenzij de successie inmiddels geleid heeft tot grote gebieden met aaneen-

gesloten heidebegroeiingen. Belangrijk is dat steeds voldoende vegetatie aanwe-

zig is met een gunstig microklimaat; in het geval van heidebegroeiingen dus met 

Calluna in de pionier-, opbouw- en afbraakfase (Barclay-Estrup 1971). Kleine 

open plekken met zandige bodem zijn niet voldoende als de heide over grote op-

pervlaktes in een fase zit waarin het microklimaat niet gegarandeerd is. In de 

heide moeten daarom over grotere oppervlaktes (enkele honderden vierkante 

meters) ingrepen plaatsvinden om de heidebegroeiing te verjongen. Op het ISK 

wordt gemaaid, op het ASK geplagd en gebrand met goede resultaten. Hierbij 

moeten plaatselijk jonge houtgewassen ontzien worden bij het maaien. Plaggen 

leidt tijdelijk tot ongeschiktheid van het habitat, dus hier moet voldoende habitat 

overblijven in de aangrenzende delen; jonge houtgewassen kunnen meegeplagd 

worden. Een andere mogelijkheid zou zijn om over grotere oppervlaktes klein-

schalig te ‘rommelen’ in de heide, waardoor steeds jonge stadia aanwezig blijven 

(Haveman 2005). 
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Voor het voortbestaan van populaties van de ernstig bedreigde zadelsprinkhaan 

is het allereerst van het allergrootste belang om het beheer en het militaire ge-

bruik in het doelengebied van het Artillerieschietkamp en op de Zuiderheide op 

het Infanterieschietkamp voort te zetten in de huidige vorm. In elk geval dienen 

alle aanpassingen in het beheer zeer goed afgewogen te worden, waarbij het ge-

volg voor de zadelsprinkhaan doordacht moeten worden, waarbij de beschrijving 

van het habitat in dit rapport als leidraad kan dienen. 

 

Op de Doornspijkse Heide, te weten in De Zanden, komen in het leefgebied van 

de zadelsprinkhaan ook diverse zeldzame en bedreigde folieuse levermossen 

voor (Barbilophozia kunzeana, B. barbata, B. hatcherii, Ptilidium ciliare, Lophozia 

ventricosa en, massaal, ook L. wenzelii; niet gepubliceerd). Deze soorten hebben 

hun leefgebied in de zogenaamde ‘blauwe schaduw’, plekken met een open uit-

straling, maar zonder dat er directe zonnestraling inkomt. De omstandigheden 

zorgen er voor dat er in de zomer nog nachtvorst kan plaatsvinden en dat het er 

vrijwel altijd vochtig blijft, zoals bleek in de hete, droge zomers van 2018-2020 

(Stoutjesdijk 1959, 1974). Hieraan wordt in het terrein met name voldaan aan de 

noordzijde van jeneverbesstruwelen op noordhellingen. In tegenstelling tot het 

warme microklimaat waar de zadelsprinkhaan zijn optimum heeft, betreft het hier 

juist koele plekken, vergelijkbaar met het klimaat in Noord-Europa. Het betreft 

slechts smalle, hooguit enkele meters brede zones tegen de struwelen. Ge-

noemde soorten verspreiden zich buitengewoon slecht, namelijk met fragmenten 

en broedkorrels, niet met sporen (die vormen ze in ons land namelijk nauwelijks). 

Dit betekent dat ze zich niet of slechts bij hoge uitzondering weten te hervestigen 

als ze verdwenen zijn. De zones met deze soorten moeten daarom gevrijwaard 

blijven van plagwerkzaamheden.  
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Bijlage 1. Gestructureerde tabel van vegetatiecomplexen 
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type

Differentiërende typen

Sperg.-Coryn. typicum 5 5 4 3 2a 3 r 3 . 2m + 2a r . r . + . 2a . . . . . . . . . . . . .

Gen.-Callun. typicum, Agrostis-var, oude stadia 2m . + 3 3 + 2a 4 3 4 . . r 1 + 1 2a + 2a r . . . . . . . . . . . .

Betula pendula juveniel r r . . . + + . . . . . . + + + + . . + . . . . . . . . . . . .

Dicrano-Juniperetum . . + . . 2a 2b 2a + 2b 2b 2a 2a 2b 3 + r 2a 2b + . . . . . . . . . . . .

Juniperus communis juveniel r . . . . r r r r + r + + + + + + + + + . . . . . . . . . . . .

stobbe . . . . . + . . . r . . r + . . . . + + . . . . . . . . . . . .

Pinus struweel . . . . . 3 4 . . . . . . . . . . . 2a . . . . . . . . . . . . .

Orhocauli-Empetretum . r . r . . . . . . . . . . 2b 2a 3 2b 2a 2b . . . . . . . . . . . .

Galio-Festucetum . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 2m r + . 2a 3 . .

Nardus stricta-Violion-gemeenschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . + + . . + 2b + . + . .

Gen.-Callun. danth., jonge stadia . . . . . . . . . . . . . . . . . + + r 4 1 . + . 3 1 . . . . .

Gen.-Callun. danth., Agrostis-var, oude stadia . . . r 1 . . . . . . . . . . . r . . . . . 4 5 4 + . . . . . .

Gen.-Callun. danth., Agrostis-var, met Cytisus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2a 4 4 5 4 . .

Rubo plicati-Sarothamnetum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r r 3 . + . .

Gen.-Callun. typicum, typische var, oude stadia . + . + 2a . . . 2b 2m 3 5 4 4 3 5 3 4 3 4 2b 5 + . 2a . . . . . 4 5

Overig

Pioniervegetatie

Sperg.-Coryn. initieel . + r + + . . . . . . . r r . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sperg.-Coryn. cladonietosum . . . r . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . .

Digitario-Illecebretum . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rumici-Spergularietum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . .

Cryptogamenvegetatie

Cladonietum zopfii . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grasland

Agrostietum coarctatae + r + + . 1 + . r + + . . r . r . r + . . . + r . . + . . + . .

Festuca hirtula-gemeenschap . . . . . + r . . + . . . . . . + . + . . . . . . . . 2m . . . .

Agrostis capillaris-grasland + . . . 1 . . . . + . . . . . . . . . . . . + . . . r 2a . r . r

Deschampsia-gemeenschap . . . . . . . . . + . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . 2a

Polygalo-Nardetum agrostietosum fragment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .

Campanula grasland . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agrostis-Violion-gemeenschap, sterk verstoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . .

Heides

Gen.-Callun. typicum, Agrostis-var, jonge stadia + . . r . 1 + + r + . . 1 1 . . 1 . . . . . . . . 3 . . . . . .

Gen.-Callun. typicum typ var, jonge stadia . . . . . . . . . . 2b . . . . + . 1 2m 1 . + . . . . . . . . . 1

Gen.-Callun. typicum met  Leimonis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . .

Molinia-degeneratiestadium . . . . . . . . + + . . . . . 2a . . + 2a 2a . . . 2b r . + . + 2b .

Kapvlaktevegetatie

Calamagrostis epigejos-gemeenschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . .

Campylopus introflexus-Cladonia macilenta-kapvlakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . .

Rumex acetosella-gemeenschap . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . .

Houtgewassen

Pinus sylvestris juveniel 1 + + + 1 2a + 1 . + + + . + . 2a 1 + + + r . r r . + + + + . . .

Prunus serotina juveniel . . . r r . . . + . . . . . . . . . . . . . + + . . . r . . . .

Pinus dood . . . . . . + . r . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betula pubescens juveniel . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pinus sylvestris bl . + r . . . . . . . . 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betula pendula bl . . . . . . . . . . . . . . . . 2a . . . . + . . . . . . . . . 2a

Quercus robur juveniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

Struweel en bos

Empetro-Pinetum . . . . 2b . . . 2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pinus-Carex arenariabos . . . . . . . . . 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pinus-Calluna-bos . . 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Empetro-Pinetum fragmentair . . . . . . . . . . 2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deschampsia-Pinus-bos . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niet begroeid

Open zand . . r + r . . . . . . . r + 2a . . . . . + r . r + . . . . . . +

Dennenappels en naaldenzoom . . . r r . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rode bosmierennest . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S1 JS1 JS2 D2 D3 Cd1JS3 JS4 D1


