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Schelpkalk als oplossing voor
gebroken pootjes bij bosvogels
Praktijkproef
geeft duidelijke
resultaten

Twee jaar geleden werd duidelijk hoe de zich doorzettende verzuring
problemen opleverde voor de eischaal- en botkwaliteit van mezen op
de Zuidwest-Veluwe. Sindsdien hebben onderzoekers gezocht naar
oplossingen voor dit probleem. Het uiteindelijk stranden van de PAS
bij de Raad van State biedt hopelijk perspectief voor het terugdringen
van de zuurlast door stikstof. Ondertussen is geprobeerd het calciumgebrek voor de vogels op te heffen, maar slechts met gedeeltelijk succes.
Systeemherstel is noodzakelijk om de calciumvoorziening van bosvogels
weer op orde te brengen.
— Arnold van den Burg (Stichting Biosfeer)
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> Zoals we twee jaar geleden hebben laten zien,
wordt het calciumgebrek bij vogels in de NoordGinkel, nabij Ede, veroorzaakt door lage calciumconcentraties in bomen. Dit is gerelateerd aan
bodemverzuring, waarbij calcium in oplossing
gaat en vervolgens uitspoelt. We hebben op 51
monsterpunten onderzocht hoe ernstig de bodemverzuring in het gebied precies is. Bijna zestig
procent van de meetpunten had in de bovenlaag
van de bodem een pH waarde (pHNaCl) onder de
3 en negentig procent zat onder de 4: het gebied
bleek dus zeer ernstig verzuurd (figuur 1).
Het is niet te verwachten dat de calciumbeschikbaarheid binnen afzienbare tijd door natuurlijke
processen zal herstellen. Om de vogels toch te
helpen, hebben we eind mei 2017 ruim 40 voederplankjes in het bos opgehangen en voorzien van
gebroken en gewassen zeeschelpen. Ook hebben
we een grondvoederplek ingericht, omdat dit misschien andere vogelsoorten in hun calciumvoorziening zou kunnen faciliteren. In 2018 en 2019

hebben we geëvalueerd wat het effect hiervan
was op jonge kool- en pimpelmezen in dezelfde
nestkasten die in het eerdere onderzoek zijn
gebruikt. In 2018 hadden we ook cameravallen
bij zeven voederplanken en de grondvoederplek,
zodat in de broedtijd het bezoek van vogels aan
de voederplanken was te volgen.

Schelpkalk op voederplanken
We hebben veertien vogelsoorten gezien op de
voederplanken, waarvan acht soorten frequente
bezoekers waren (figuur 2 en foto 1: videostills
van vogels op de voederplank). Op de grondvoederplek kwamen ook nog merels, zanglijsters en
spreeuwen. De koolmees was de meest geziene
gast, maar op zichzelf zeggen deze gegevens
natuurlijk niets omdat we bij de interpretatie
ook rekening moeten houden met de talrijkheid
van de verschillende soorten in het bosgebied.
Omdat pimpelmezen ook graag in de nestkasten
broeden, konden we van deze soort een relatieve aantalsschatting maken ten opzichte van
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Figuur 1. Bodem pH (zout) op 51 locaties verspreid over de Noord-Ginkel. De
bodem heeft voor het grootste gedeelte pH-zout waarden onder de 3 en het
gebied is dus ernstig verzuurd.

de koolmees. Dit konden we weer in verband
brengen met zowel de bezoekfrequentie van de
voederplankjes als het welzijn van het broedsel in
het nest.
Het bezoek van de vogels is niet gelijkelijk
verdeeld over het broedseizoen. Bij de frequente
bezoekers is er een duidelijke tweedeling te zien
in de eilegperiode (eischaalproductie) en de tijd
dat de jongen opgroeien (botontwikkeling van de
jongen, figuur 3).
Pimpelmezen bezoeken de voederplankjes veel
minder vaak dan koolmezen. Ten opzichte van
het totaal door pimpelmees en koolmees in 2018
bezette nestkasten (N = 66), had de pimpelmees
een talrijkheid van 38 procent van de kasten.
Dit steekt sterk af tegen de 10 procent bezoeken
door pimpelmezen van alle bezoeken door beide
mezensoorten (N = 1074). Het lijkt er dus op dat
pimpelmezen veel minder van het aangeboden
schelpgruis gebruik maken dan koolmezen en
mogelijk dus niet op deze manier geholpen zijn
met hun calciumvoorziening.
In de beoordeling van de kwaliteit van het
broedsel kijken we vooral of nestjongen hun
pootjes breken als duidelijk teken van verregaand
calciumgebrek. In 2017 zagen we bij de koolmees
dat ongeveer dertig procent van de nesten een of
meer kuikens hadden met gebroken pootjes. In
de twee jaar dat er schelpengruis is aangeboden,
2018 en 2019, zijn dat respectievelijk 0 procent
en 9 procent (tabel 1). Het lijkt er dus op dat bij
de koolmees het aangeboden schelpgruis een
belangrijke bijdrage levert aan het verhelpen van
het calciumtekort. Bij de pimpelmees zien we
echter dat 23 procent en 30 procent van de nesten
jongen bevat met gebroken pootjes in 2018 en
2019 (foto 2). De relatief lage presentie van pimpelmezen op de voedertafels komt overeen met
aanhoudende problemen bij de botontwikkeling
van de kuikens.
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Figuur 2. Relatieve bezoekfrequenties van bosvogels aan de voederplankjes
met gebroken schelpen.
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Figuur 3. Gebruik van de voederplanken met schelpgruis door pimpelmezen
en koolmezen (x-as: 1 = 1 maart). Er is een duidelijke tweedeling in de bezoeken over de eilegperiode en de jongentijd. Ook gecorrigeerd voor verschillen
in populatieomvang is het bezoek van pimpelmezen aan de voederplanken
marginaal.
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Foto 1: Verschillende vogelsoorten op de voederplankjes met schelpengruis (van linksboven met de klok mee: koolmees, grote bonte specht, zwarte mees, vink.
Tabel 1. Calciumgebrek in de jongentijd bij koolmees en pimpelmees in 2018 en 2019, dus met de
beschikbaarheid van schelpkalk op voederplanken.
Bij de koolmees is de problematiek sinds 2017
sterk minder geworden (30 procent nesten met
gebroken pootjes in 2017), maar bij de pimpelmees
zijn de problemen nog altijd onverminderd groot.

Voor de pimpelmees moet het calcium blijkbaar
uit de voedselketen komen, omdat ze weinig geneigd zijn extra calcium in de vorm van (schelp-)
kalk op te nemen. Waarschijnlijk geldt dit voor
veel meer soorten bosvogels, want veel soorten
komen maar weinig of helemaal niet op de voedertafels. Om de vogels echt te helpen, inclusief
de pimpelmees en andere soorten die zich voor
hun calciumbehoefte op levend voedsel verlaten
en geen bijzonder calciumrijke prooien eten,
moet het calciumgebrek van onderuit de voedselketen worden opgeheven, dus via ecosysteemherstel.

Calcium als oplossing
Uit het OBN-onderzoek in de periode 2011-2014
blijkt dat in de Noord-Ginkel specifiek calciumgebrek een probleem vormt in het voorjaarsblad
van zomereiken (figuur 4). Voor herstel van het
ecosysteem is het noodzakelijk om zowel de
pH te verhogen als calcium in het systeem te
brengen.
Kalk, oftewel calciumcarbonaat, is hiervoor een
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jaar

soort

nesten

nesten met jongen

nesten met gebroken pootjes

2018

koolmees

41

23 (56.1)

0 (0)

2018

pimpelmees

25

13 (52.0)

3 (23.1)

2019

koolmees

56

43 (76.8)

4 (9.3)

2019

pimpelmees

39

33 (84.6)

10 (30.3)

geëigend middel. Kalk in poedervorm lost echter
snel op en kan een schok teweegbrengen in het
ecosysteem. Het is dus raadzaam om een kalkvorm te kiezen waarvan de werking wordt vertraagd ten opzichte van pure poederkalk. Dit kan
schelpkalk zijn of kalkkorrels die uit het grondwater worden gehaald om het water te ontharden.
Deze kalkbronnen bevatten ook andere mineralen, zoals magnesium, mangaan en een klein
beetje fosfor. Dolomietenkalk is mogelijk ook een
optie, maar een bezwaar hierbij is dat elders bergen worden afgegraven, met de milieuproblemen
en landschapsschade die dit met zich meebrengt.
Het gebruik van steenmelen van silicaten lijkt
minder gunstig in de Noord-Ginkel. Dit bevat vaak
relatief weinig calcium, veel aluminium en heeft
in ieder geval de eerste jaren slechts een beperkt
effect op het herstel van de zuurgraad.
Ook met de dosering is voorzichtigheid geboden,
omdat kalk geen natuurlijk bestanddeel vormt
van de bodem op de Veluwe. Doordat het kalk reageert onder invloed van het zuur, verdwijnt het
mettertijd als zodanig weer. Uit de her-evaluatie

van de Harderwijker-veldproef (een oud kalksuppletie-proefveld) bleek dat een te hoge dosering
leidt tot gebiedsvreemde kenmerken voor de
Veluwe. Een dosering van 3 ton/ha had na dertig
jaar positieve effecten, zonder dat schadelijke
neveneffecten werden vastgesteld. Bij 6 ton/ha
sloeg het systeem al om. Het is dus verstandig om
3 ton/ha als maximum aan te houden.

Effecten van schelpkalk
De effecten van het toepassen van schelpkalk zijn
langs schelpenfietspaden op de Veluwe te zien,
waar schelpmateriaal ook buiten de invloedssfeer
van de tevens opgebrachte leem is terechtgekomen. Hier staan veel kruidachtige planten die in
de verzuurde vegetaties enkele meters verderop
zijn verdwenen. Op de grondvoederplaats hebben
we ten opzichte van de 3 ton/ha een enorme
overmaat aangebracht en hebben we gekeken
naar de effecten op de vegetatie en de zuurgraad.
Effecten op de vegetatie zijn vooralsnog niet
opgetreden (foto 3) en de pH-water verschoof
van waarden onder de 3.5 naar waarden rond de

Foto 2. Kalkgebrek bij jonge pimpelmezen. Nest met jongen met gebroken pootjes (links) en dode jongen in het nest. Er zijn van dit nest geen jongen uitgevlogen.

Foto 3. Het na 2 jaar nog ontbreken van een ongunstige vegetatieontwikkeling (verruiging) bij een overmaat schelpkalk (links) en een referentiefoto van het bos
net naast de grondvoederplaats.

4 (figuur 5). Het buffercomplex is opgeladen met
calcium en de waterstofionen zijn voor een groot
deel verdwenen als gevolg van reactie met het
carbonaat. De pH en protonenvoorraad op het
buffercomplex komen overeen met waarden uit
een Frans referentiegebied met eiken-beukenbossen op van nature zure grond op graniet, en
zonder de geschiedenis van industriële vervuiling
en stikstofdepositie uit de landbouw. Dit gebied,

in het regionaal natuurpark Millevaches en
Limousin, is ook onvoorstelbaar rijk aan boombewonende korstmossen als teken van de schone
lucht (foto 4).

Argoniet wel, calciet niet
In 2019 hebben we met cameravallen bij voederplanken onderzocht of de grondwater-kalkkorrels
net zo worden gegeten als het schelpgruis. Dit

hebben we gedaan in een deel van de ZuidGinkel, waar geen schelpgruis aangeboden werd.
Het bleek dat de kalkkorrels niet worden gegeten
(figuur 6). De meest waarschijnlijke verklaring
hiervoor is dat de kristalstructuur van de kalk in
schelpen bestaat uit argoniet, met een veel hogere
biobeschikbaarheid van calcium dan het calciet
in de grondwater kalkkorrels. De vogels hebben
dus veel meer aan argoniet om in hun calcium-
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Figuur 4. Concentraties van plantennutriënten in eikenblad in
volledig gestrekt voorjaarsblad van de zomereik in het Edese Bos
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5,0
Noord Ginkel

Buffering on exchange complex (mmol)

4,5

Frankrijk_referentiegebied

4,0

NG-C

3,5

NG-kalk

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0

1

2

3

4

5

6

7

pH
Figuur 5. pH metingen verspreid over de gehele Noord-Ginkel (blauw), bij de grondvoederplaats (geel), in
de directe omgeving hiervan (rood) en het referentiegebied in Frankrijk (zwart). Door overmatige bekalking met schelpgruis neemt de zuurlading van het uitwisselingscomplex (op de y-as) sterk af en verschuift
de pH naar het bereik zoals vastgesteld in de Franse referentiegebieden.

behoefte te voorzien dan calciet. In bosgebieden
met een ernstig calciumgebrek is het dus beter
om calcium aan te bieden op een manier dat
vogels het direct kunnen opnemen.

Tijd voor maatregelen
De verzuring en de effecten van het calciumgebrek zijn dermate ernstig in de Noord-Ginkel dat
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herstel van de bodem zeer wenselijk is. Niets
doen leidt tot steeds meer problemen en brengt
een veel groter risico met zich mee voor de staat
van instandhouding van het gebied dan een
voorzichtige, maar wel grootschalige ingreep met
schelpgruis. Dit is al onderkend door de gemeente
Ede, de eigenaar en beheerder van dit bosgebied.
Hopelijk kan het uitstrooien van schelpgruis in

nagenoeg de hele Noord-Ginkel in 2020 tot stand
komen. Uiteraard zullen de effecten op verschillende niveaus in het ecosysteem worden gevolgd,
zoals bodem, bomen, vegetatie, huisjesslakken,
miljoenpoten, vogelpopulaties en natuurlijk de
lotgevallen van de mezen.
Grote delen van de droge zandgronden zijn
ernstig verzuurd en herstel van de zuurgraad en
basische kationen door toevoegen van carbonaten en/of silicaten zijn belangrijke maatregelen
voor het behoud en herstel van de biodiversiteit
van deze ecosystemen. Daar waar gebreken zijn
ontstaan van meerdere nutriënten kan een steenmeel uitkomst bieden. Door het te mengen met
een carbonaat zoals schelpgruis, kan tegelijkertijd
de zuurgraad worden verbeterd. Ook kunnen
de grondwater-calcietkorrels mogelijk worden
ingezet op locaties waar verzuring wel een probleem is, maar zich nog geen ernstige tekorten bij
planten en dieren voordoen. Na het verminderen
van de zure depositie door zwavelzuur eind jaren
tachtig is er nauwelijks iets aan bodemherstel
gedaan ten behoeve van de natuurkwaliteit en
biodiversiteit. Met uitzicht op maatregelen die de
stikstofdepositie sterk zullen inperken, is het tijd
om dit nu wel daadkrachtig, maar weloverwogen,
ter hand te nemen en de effecten ervan vast te
leggen in relatie tot zowel de uitgangssituatie als
de aard van de ingrepen.<
Arnold van den Burg, bsp@upcmail.nl

Vogelkers
vrijgesteld voor
kwaliteitshoutproductie in een
gelaagd gemengd
licht bos.

Beslisboom
Amerikaanse
Bestrijden, uitfaseren,
vogelkers integreren en
foto’s Bosgroepen

Vogelkers geveld in het kader
van de bestrijding. Genk (B).

bos weerbaar maken

De Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) - vanaf hier voor
het gemak ‘vogelkers’ genoemd - is ondanks intensieve bestrijding volledig ingeburgerd en niet meer uit te roeien. Afhankelijk van de terreindoelen is het aan de eigenaar/beheerder te
beoordelen in welke mate vogelkers een probleem is en in hoeverre maatregelen nodig zijn om dominantie door vogelkers te
voorkomen. We hebben een beslisboom ontwikkeld om handvatten te bieden om met deze ‘nieuwe’ boomsoort te leven. Per
begroeiingstype geeft de beslisboom aan hoe gewenste bos- en
natuurtypen zijn te realiseren.
— Bart Nyssen, Gerard Koopmans (Bosgroepen) en Jan den Ouden
(Wageningen University)

> Vogelkers was ten tijde van de grootschalige herbebossingen de meest aangeplante loofboomsoort, waarbij hij vaak mee werd geplant als mengboomsoort. De houding ten aanzien van vogelkers veranderde in de jaren vijftig,
toen na de kaalkap van kaprijpe grove dennenbossen nieuwe dennenaan-

plant verstikte onder de massale verjonging en stronkopslag van vogelkers.
Rond deze tijd kwam de bestrijding van de vogelkers op gang, met het doel
deze uit te roeien. Dit bleek echter onmogelijk, en gedurende de 20e eeuw
wist vogelkers zich over heel Nederland uit te breiden (figuur 1). Na decennia
van bestrijding en vele honderden miljoenen euro’s aan bestrijdingskosten
moet worden geconcludeerd dat vogelkers nooit meer uit het landschap zal
verdwijnen.

Licht is de bepalende factor
De Amerikaanse vogelkers is een uitgesproken pionierboomsoort en kan
zich samen met onder andere berk en grove den makkelijk vestigen onder
lichte omstandigheden. Vogelkers maakt vroeg zaden die efficiënt worden
verspreid. De zaailingen kunnen enige tijd in schaduwrijke omstandigheden
overleven, maar hebben veel licht nodig om door te kunnen groeien. Bij
voldoende licht kan vogelkers dichte struiklagen vormen, daarbij geholpen
door het sterke vermogen opnieuw uit te lopen na een verstoring (bijvoorbeeld na kap). Net als bij andere soorten wordt in dichte struikvegetaties van
vogelkers de ondergroei sterk onderdrukt.
Door de vroege en rijke bloei en vruchtzetting is vogelkers een belangrijke
soort voor allerlei insecten in het zandlandschap. De soort maakt goed
afbreekbaar strooisel waardoor mildere humusvormen ontstaan. Vogelkers
vormt een transparant kronendak waaronder al vroeg schaduwverdragende
soorten kunnen vestigen.
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