
 

 

 

 

De plofkalkoen 
Kalkoenenleed in Nederland  

 

 
 

 

 

 

 

April 2016 

Wakker Dier 

 

 

 



De plofkalkoen 

Pagina 2 
 

Samenvatting 

De kalkoensector in Nederland  

 In Nederland leven bijna 800 duizend kalkoenen, verspreid over 41 bedrijven. Omdat er meerdere 

keren per jaar kalkoenen naar de slacht gaan, worden er jaarlijks in totaal zo’n 2,3 miljoen 

kalkoenen in Nederland afgemest voor de slacht. Het gros van de dieren komt nooit buiten, en 

leeft in hun eigen poep. 

 De kalkoenen hebben nauwelijks mogelijkheid voor natuurlijk gedrag, zoals het handhaven van een 

pikorde, scharrelen, stofbaden nemen, op stok slapen, beschutting zoeken of natuurlijk 

voedselzoekgedrag.  

Gefokt op snelle groei  

 Net als bij plofkippen ligt de focus bij kalkoenen op zware dieren met grote borstfilets. Inmiddels 

groeien de dieren twee tot drie keer sneller dan in de jaren ’60 van de vorige eeuw.  

 De selectie op snelle groei zorgt voor problemen met het skelet, spieren, hart, vaten, huid en een 

grotere vatbaarheid voor ziekten. Ook het agressieve verenpikken en kannibalisme heeft 

waarschijnlijk een genetische basis.  

 Natuurlijke voortplanting is door de extreme focus op groei niet meer mogelijk. De dieren zijn zo 

doorgefokt dat bevruchting via kunstmatige inseminatie verloopt: bij een natuurlijke paring zouden 

de hennen teveel beschadigd raken door de zware hanen. 

Plofkalkoen: slecht voer, voetzoolzweren en stalklimaat 

 De snelle groei en slechte leefomstandigheden eisen hun tol van de dieren. Zo hebben veel 

kalkoenen last van pijnlijke voetzweren. Naar schatting 25% van de kalkoenen chronisch last van 

ernstige zweren aan de voetzolen en borstblaren. En heeft één op de tien kalkoenen ernstige en 

chronische problemen met lopen. Veel dieren hebben geïrriteerde ogen of luchtwegproblemen 

door de slechte stallucht.  

 Er komen veel darmproblemen voor doordat de dieren een overschot aan eiwitten gevoerd krijgen. 

De darmproblemen zorgen voor nattere mest en diarree en een grotere gevoeligheid voor 

darmziektes. De nattere mest zorgt daarnaast voor meer huidproblemen en een slechter 

stalklimaat. 

Antibioticagebruik hoog 

 Om de dieren ondanks al deze problemen op de been te houden wordt veel antibiotica gebruikt, 

met het risico op het ontstaan van (multi-)resistente bacteriën als gevolg.  

Snavelkapverbod kan desastreus uitpakken voor kalkoen  

 Verenpikkerij is een groot probleem in de sector: naar schatting 10% van de kalkoenen wordt 

aangepikt door een stalgenoot. Wanneer het slachtoffer gaat bloeden, kan de pikkerij zelfs 

ontaarden in kannibalisme. Wetenschappers vrezen dat dit kan oplopen tot wel 80% wanneer in 

2018 het snavelkapverbod ingaat en de leefomstandigheden van de dieren niet drastisch zijn 

aangepast. 
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Parasiet veroorzaakt sterfte in de stal tot wel 50%   

 Blackhead – zwartekoppenziekte – vormt een grote bedreiging voor de kalkoenen. De parasiet die 

de ziekte veroorzaakt kan in een besmette stal tot wel de helft van de kalkoenen doden. Er is geen 

werkbaar, toegestaan geneesmiddel voorhanden. De kalkoenen die de ziekte overleven zijn pas na 

drie tot vier weken uitgeziekt. Hun lijden kan in de tussentijd niet verlicht worden.  

Hoge sterfte 

 Al deze problemen zorgen voor grote sterfte onder de kalkoenen – van 6 tot wel 12 procent. Dat 

zijn jaarlijks tussen de 138.000 en 276.000 dieren. 

Wakker Dier: stop de plofkalkoen  

 De belangrijkste problemen waar de sector al tientallen jaren mee worstelt worden door de sector 

zelf in stand gehouden. Langzaam groeiende rassen met minder gezondheidsproblemen worden 

niet gebruikt. Er zijn geen oplossingen gevonden voor blackhead of het tegengaan van 

verenpikken. Verlaging van de ziektedruk door af te zien van het tweeleeftijdensysteem, 

voeraanpassingen en beter strooisel worden vanwege economische overwegingen niet 

doorgevoerd. 

 Wakker Dier wil met spoed een einde aan het lijden van de plofkalkoen. Dat betekent dat er paal en 

perk gesteld moet worden aan de groei van de dieren, en dat de leefomstandigheden snel en 

drastisch verbeterd moeten worden zodat ook het antibioticagebruik op een verantwoorde manier 

naar beneden kan.  
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1. Inleiding 

In Nederland leven jaarlijks zo’n 2,3 miljoen vleeskalkoenen (CBS StatLine 2016). Ondanks dit behoorlijke 

aantal dieren, is er de laatste jaren in Nederland nauwelijks aandacht voor het welzijn van de kalkoenen 

(Veldkamp et al. 2010). Opvallend, want door de jaren heen zijn er in de kalkoenhouderij grote welzijns- en 

gezondheidsproblemen geconstateerd (Veldkamp et al. 2010; Leenstra et al. 2009; RDA 2000).  

“Problemen zijn er met betrekking tot verenpikken, ontbreken van afleidingsmateriaal, gering daglicht, 

groei, borstblaren, laesies, bezettingsgraad, ingrepen, transport en slacht.” 

Wageningen universiteit over de aanhoudende welzijnsproblemen in de kalkoenhouderij (Veldkamp et al. 

2010)  

In een advies van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA, 2000) staat dat er nader onderzoek moet 

plaatsvinden naar de relatie tussen bezetting, gedrag, welzijn, omgevingsverrijking en andere welzijns- en 

gezondheidsaspecten in de kalkoenhouderij. Maar door de uitbraak van vogelpest in 2003 is de 

kalkoensector dusdanig gekrompen dat er hierna vrijwel geen onderzoek meer is uitgevoerd (WUR 2016; 

Leenstra et al. 2009; Veldkamp et al. 2010).  

‘Wereldwijd vindt er maar heel weinig onderzoek plaats naar de gezondheidszorg van kalkoenen’ 

Pluimveedierenarts Marc Heijmans luidt de noodklok over blackhead (Rotgers 2012b). 

Wakker Dier vindt het tijd voor een update: is het welzijn van kalkoenen sindsdien significant verbeterd? Of 

is er nog steeds sprake van belangrijke problemen? Om hier inzicht in te krijgen heeft Wakker Dier een 

literatuurstudie uitgevoerd en is contact gezocht met dierwetenschappers van Wageningen Universiteit en 

Researchcentrum (WUR). De uitkomsten van dit onderzoek worden in dit rapport samengevat. 

In hoofdstuk 2 wordt eerst aandacht gegeven aan productie en consumptie van kalkoenen in Nederland. 

Ook wordt kort samengevat hoe kalkoenen gehouden worden en in hoeverre ze door wet- en regelgeving 

worden beschermd. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de belangrijkste welzijns- en gezondheidsproblemen 

die momenteel spelen. Daarbij wordt eerst stilgestaan bij de gevolgen van het doorfokken van de dieren op 

snelle groei en hoog slachtgewicht. Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk de belangrijkste bevindingen 

samengevat. 
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2. Kalkoen in Nederland 

2.1 Consumptie en productie 

De kalkoenconsumptie in Nederland is bescheiden. De consumptie is het afgelopen decennium 

teruggelopen van 3 naar nauwelijks 1 kg per persoon per jaar in 2010 (Veldkamp et al. 2010; Volkskrant 

2010). Kalkoenconsumptie wordt vaak geassocieerd met Kerst. Maar niet alleen rond Kerst, ook rond 

Pasen is er een piek te zien in het aantal kalkoenaanbiedingen bij supermarkten. Dit suggereert dat ook in 

die periode meer kalkoen wordt gegeten dan anders. In Duitsland – een belangrijke afzetmarkt voor de 

Nederlandse kalkoensector – ligt de consumptie van kalkoenvlees op zo’n 6 kg per persoon per jaar, vooral 

rond Pasen wordt hier kalkoen gegeten. 

Ondanks de relatief bescheiden binnenlandse consumptie leven in Nederland leven verspreid over 41 

bedrijven bijna 800 duizend kalkoenen. Gemiddeld heeft een bedrijf 19,5 duizend kalkoenen in meerdere 

stallen, maar de bedrijfsgrootte varieert tussen de 6.500 tot 40.000. Iedere productieronde duurt 18 

weken (KWIN 2015), waardoor er jaarlijks in totaal zo’n 2,3 miljoen kalkoenen afgemest worden. De 

kalkoenen worden in Duitsland geslacht en het vlees wordt voornamelijk daar verkocht (CBS StatLine 2016; 

NVWA 2012; Leenstra et al. 2009). Het aantal bedrijven dat kalkoenen houdt is sinds 2000 teruggelopen 

van 121 bedrijven tot 41 nu (CBS 2016), vooral ten gevolge van de uitbraak van vogelpest die het aantal 

kalkoenbedrijven in 2003 gedecimeerd heeft (Leenstra et al. 2009). 

Natuurlijk gedrag kalkoen  

De kalkoen is net als de kip een hoenderachtige. De voorouders van de gedomesticeerde kalkoen zijn 

waarschijnlijk in het begin van de 16e eeuw vanuit Mexico meegenomen naar Europa. Het zijn van nature 

echte loopvogels, maar ze kunnen in noodgevallen een eindje vliegen. Vanaf een leeftijd van 4 tot 5 weken 

slapen ze in bomen. Overdag leven ze in kleine groepjes van een haan, twee of drie hennen en enkele 

jongen. Binnen de groep is er een duidelijke pikorde. Hanen vertonen voor de paring een uitgebreid 

baltsritueel en gaan met hun veren pronken. Na bevruchting maakt de hen een eenvoudig nest op de grond. 

Na het uitkomen van de eieren leert ze de kuikens voedsel te zoeken en te eten en wordt hen sociaal 

gedrag aangeleerd. De hanen kunnen zeventien kilo zwaar worden, hennen ongeveer zeven. Kalkoenen zijn 

echte alleseters en gebruiken hun snavel en poten om al scharrelend op zoek te gaan naar voedsel. Ook 

nemen ze regelmatig stofbaden (Leenstra et al. 2009). 

2.2 Nationale regelgeving als gevolg van misstanden 

Door kritiek van maatschappelijke organisaties over vermeende welzijnsproblemen in de Nederlandse 

kalkoenhouderij heeft het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in 1998 aan de 

Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gevraagd de belangrijkste welzijns- en gezondheidsproblemen te 

inventariseren. Het ministerie vroeg haar daarbij ook om een streefbeeld voor de kalkoenhouderij op te 

stellen met minimumnormen op het terrein van diergezondheid en het welzijn (Leenstra et al. 2009). 

De RDA liet er in haar advies uit 2000 geen twijfel over bestaan: het was slecht gesteld met het welzijn van 

de kalkoenen in Nederland. De Raad constateerde tal van misstanden ten aanzien van de huisvesting, hoge 

dichtheid, sterfte, stalklimaat, strooisel, licht, voeding, ingrepen, lading en transport, alsook de 

doorgeslagen fokkerij (RDA 2000, 1999). De door de Raad voorgestelde normen om het dierenleed te 

verminderen zijn in 2003 grotendeels overgenomen in de ‘Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen’ 
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(Overheid.nl 2003). Sinds 2015 zijn deze normen grotendeels overgenomen in het ‘Besluit houders van 

dieren’ (Overheid.nl 2016). 

Op Europees niveau is er nog steeds geen specifieke regelgeving om het welzijn van kalkoenen te 

beschermen (Boerderij 2013). Rond 2000 was er nog sprake van een Europese richtlijn, maar uiteindelijk is 

deze nooit tot stand gekomen (RDA 2000). Een aantal andere Europese landen, waaronder Duitsland, heeft 

net als Nederland intussen wel een aantal minimale normen vastgesteld (Boerderij 2013).  

Advies WUR in 2010: herontwerp Nederlandse kalkoensector noodzakelijk, maar niet haalbaar 

In het verleden bleek er in de Nederlandse kalkoensector niet alleen met het dierenwelzijn- en gezondheid 

veel mis te zijn. In 2010 heeft Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) voor de overheid het 

adviesdocument “Groen Kalkoen” opgesteld, met als opdracht om een brede analyse te maken van de 

sector. Hierin wordt een somber beeld geschetst van de Nederlandse kalkoenhouderij. Er worden niet 

alleen tal van knelpunten geconstateerd op het gebied van dierenwelzijn en -gezondheid, maar ook op het 

gebied van antibioticagebruik, volksgezondheid en milieu. Bovendien blijkt dat de sector vanwege haar 

focus op de Duitse bulkmarkt produceert vanuit een slechte concurrentiepositie en de winstgevendheid flink 

onder druk staat. Hierdoor heeft de kleine kalkoensector geen middelen om te investeren en te innoveren. 

Ook ontbreekt het de sector volgens de WUR aan kennis, visie, heeft deze geen goed imago en is voor de 

consument niet zichtbaar. Onderzoek van de WUR concludeert dat voor het voortbestaan van de 

Nederlandse kalkoensector vanwege al deze aspecten een herontwerp van de sector nodig is – maar dat 

zij hiertoe niet zelfstandig in staat zal zijn (Veldkamp et al. 2010). 

2.3 Kalkoenhouderij in Nederland 

In Nederland is men sinds begin jaren ‘60 begonnen met het commercieel houden van kalkoenen (Rotgers 

2012a). Tegenwoordig worden ze met vele duizenden tegelijk in grote kale stallen gehouden (WUR 2016). 

Kuikens afkomstig uit Duitse broederijen  

In Nederland worden geen kalkoen-ouderdieren gehouden: alle kalkoeneieren waar de kuikens uitkomen zijn 

afkomstig uit Duitsland. Er is één bedrijf in Nederland dat de eieren uitbroedt, maar vaak gebeurt ook het 

uitbroeden in Duitsland. Als de kuikens uit het ei zijn gekomen worden de hennen van de hanen gescheiden. 

De snavels van de dieren worden met infraroodstraling behandeld, waardoor de snavelpunt afsterft. 

Vervolgens worden de kuikens naar de vleeskalkoenbedrijven getransporteerd. Vanwege de verschillen in 

groeicapaciteit en gewenst aflevergewicht worden de hanen en hennen apart aangeleverd en gehouden. In 

de eerste weken worden de hanen en hennen veelal in verschillende afdelingen van één stal gehouden. 

Vanaf de vijfde of zesde week hebben de dieren meer ruimte nodig en worden de hanen naar een andere 

stal overgebracht en krijgen de hennen de beschikking over de gehele stal (Leenstra et al. 2009). 

Bezettingsdichtheid 

Ondanks dat de kalkoenen grote dieren zijn, mogen de dieren onder een hoge bezettingsdichtheid 

gehouden worden. Voor mannelijke dieren ligt de grens op 58 kg/m2; bij vrouwelijke dieren op 48 kg/m2. 

Wanneer er voor 10 procent van de dieren verrijkingsmateriaal aangeboden wordt mag dit nog 1 kg meer 

zijn. Wanneer de dieren hun slachtgewicht hebben bereikt, mogen er nog steeds zo’n 3 hanen dan wel 5 

hennen per vierkante meter gehouden worden (Overheid.nl 2016; KWIN 2015). 
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Donker-  en lichtstallen 

De eerste paar weken worden kalkoenkuikens doorgaans gehouden in zogenaamde donkerstallen: stallen 

die vrijwel alleen met kunstmatig licht worden verlicht. Naar schatting de helft van de bedrijven werkt voor 

de tweede helft van de opgroeiperiode met daglichtstallen. Door de luiken aan de zijkanten van deze 

daglichtstallen te openen, kan de ventilatie gereguleerd worden en valt er daglicht naar binnen. Steeds 

meer bedrijven werken echter alleen nog maar met donkerstallen. Deze stallen worden mechanisch 

geventileerd en kunstmatig belicht. Dit gebeurt vooral omdat de hoeveelheid licht zo makkelijker 

gereguleerd kan worden. Zo kan de stal bijvoorbeeld donker worden gemaakt om verenpikkerij te 

verminderen. De stal dient minstens acht uur per dag aaneengesloten niet of nauwelijks verlicht te worden, 

om zo het dag-nacht ritme na te bootsen. Tenslotte zijn er nog twee bedrijven met een overdekte uitloop. 

Vanwege de grotere kans op verenpikken en het risico op besmettelijke ziektes zoals blackhead wordt er 

niet meer in dit staltype geïnvesteerd (WUR 2016; Leenstra et al. 2009).  

 

Ongeveer de helft van alle kalkoenen worden in Nederland in een zogenaamde daglichtstal gehouden. Per 

stal worden gemiddeld 5.000 dieren gehouden en zitten ze met 3 tot 5 soortgenoten per vierkante meter 

opeengepakt.  

Bron foto: Wakker Dier. 

Betonnen vloer met strooisel 

De betonnen vloer van de stal is bedekt met strooisel van stro of houtkrullen. Dit is verplicht en moet de 

dieren de mogelijkheid bieden om een stofbad te nemen, ook moet het strooisel hun uitwerpselen 

absorberen en dient het als isolatie (Overheid.nl 2016). Maar aangezien het strooisel gedurende de tijd dat 

ze in de stal zijn niet ververst wordt, staan de kalkoenen voor een groot deel van hun leven alsnog in hun 

eigen en elkaars uitwerpselen. 

Omgevingsverrijking niet verplicht 

Omgevingsverrijking noch zitstokken zijn verplicht (Overheid.nl 2016). Soms wordt omgevingsverrijking wel  

toegepast omdat er dan meer dieren per vierkant meter gehouden mogen worden en het tijdelijk kan 

helpen om verenpikken tegen te gaan (WUR 2016). Zitstokken zijn nooit aanwezig, uit angst dat de dieren 

zichzelf eraan verwonden (WUR 2016). 
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Slacht in Duitsland 

De hennen worden na 16 weken op een gewicht van 10 kg geslacht, de hanen na 21 weken op een 

gewicht van 20 kg (KWIN 2015). De zware kalkoenen worden door vangploegen één voor één met de hand 

gevangen en verladen in containers met drie lagen (WUR 2016). Vervolgens worden de kalkoenen naar 

Duitse slachterijen getransporteerd. Dit neemt doorgaans enkele uren in beslag. Na het uitladen worden de 

kalkoenen elektrisch verdoofd, door het aansnijden van de halsslagaders verbloed en vervolgens geslacht. 

Tweeleeftijdensysteem 

De meeste kalkoenhouders werken met het tweeleeftijdensysteem. Hierbij worden in de hennenstal na 

reiniging en ontsmetting direct nieuwe kuikens geplaatst voor de volgende productieronde. Zodoende 

wordt leegstand van de stallen voorkomen, maar bevinden zich ook altijd dieren van twee leeftijden op het 

bedrijf (WUR 2016). Het tweeleeftijdensysteem zorgt voor grote problemen met diergezondheid, omdat de 

dieren elkaar blijven besmetten. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit en Researchcentrum 

(WUR) zouden aparte opfok- en afmestbedrijven daarom een grote verbetering betekenen voor de 

diergezondheid (Leenstra et al. 2009). 

‘Het huidige tweeleeftijdensysteem, waarbij de oude hanen in hun laatste drie weken samen met de nieuwe 

kuikens op het bedrijf zitten, draagt niet bij aan de diergezondheid. Hierdoor lopen de jonge kuikens het 

risico besmet te raken door de hanen op het bedrijf… Ideaal is anders’ 

Pluimveedierenarts Heijmans over de gangbare bedrijfsvoering in de kalkoenhouderij (Rotgers 2012b) 
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3. Belangrijkste welzijns- en gezondheidsproblemen 

Uit de inventarisatie van recente literatuur en het contact met dieronderzoekers van Wageningen 

Universiteit en Researchcentrum (WUR) blijkt dat er nog altijd grote welzijns- en gezondheidsproblemen 

spelen in de kalkoenhouderij.1 Verenpikken en blackhead zijn hiervan de meest urgente problemen; hieraan 

wordt in dit hoofdstuk daarom extra aandacht gegeven. Daarnaast hebben de kalkoenen veelvuldig last van 

onder andere darmproblemen, voetzweren en borstblaren. Veel van deze problemen blijken samen te 

hangen met het doorfokken van kalkoenen op extreme groei. Daarom wordt hier eerst aandacht aan 

besteed. 

3.1 Doorfokken op extreme groei 

‘Het huidige gangbare kalkoenras is een zeer snelle groeier. Het groeit zo’n 145 gram per dag tegenover 

45 gram bij vleeskuikens, en wordt 17 tot 23 kilo zwaar. Dat maakt de kalkoen extra kwetsbaar.’ 

Pluimveedierenarts Heijmans over het verschil tussen vleeskuikens en kalkoenen (Rotgers 2012b) 

Kalkoenen zijn net als de welbekende plofkippen (reguliere vleeskuikens) extreem doorgefokt op een zo 

snel mogelijke groei en zo zwaar mogelijk gewicht met veel borstvlees. In Nederland werden in de jaren ’60 

de eerste gefokte kalkoenen na 14 weken geslacht op een gewicht van ruim 4 kg (Smith 2012). Hun 

groeitempo lag daarmee niet veel hoger dan die van wilde kalkoenen (HSUS 2008). Vooral de Duitse, 

Italiaanse en Amerikaanse slachterijen eisen echter zo groot en zwaar mogelijke kalkoenen. Sindsdien ligt 

de focus van het fokken van kalkoenen internationaal op snelle groei, een zo efficiënt mogelijke omzetting 

van voedsel, veel borstvlees en een hoog slachtwicht (Smith 2012).  

Door deze focus bereiken de hanen van de extreem doorgefokte rassen Hybrid Converter en Hybrid XL 

(afkomstig van het Nederlandse fokbedrijf Hendrix Genetics) in 22 weken een gewicht van wel 23 tot 24 kg 

(Hybrid 2016). In Nederland worden de kalkoenen wat eerder geslacht. De hennen bereiken in 16 weken 

een slachtgewicht van gemiddeld 10 kg, terwijl de hanen na 21 weken worden geslacht op een gemiddeld 

gewicht van 20 kg (KWIN 2015). Daarmee is in slechts 55 jaar tijd de groeisnelheid van de hanen ruwweg 

verdrievoudigd en hun slachtgewicht vervijfvoudigd (Hybrid 2016; KWIN 2015). 

Ernstige gezondheids-  en welzijnsproblemen door extreme groei 

“Omdat de Duitse slachterijen steeds zwaardere dieren vragen, worden steeds sneller groeiende dieren 

ingezet. Dit brengt grotere risico’s voor gezondheidsproblemen met zich mee.” 

Dierenwelzijnsonderzoekers over het “ongerief” bij kalkoenen (Leenstra et al. 2009) 

Het extreem doorfokken van de dieren op groei, voedselconversie en veel borstvlees heeft voor grote 

welzijns- en gezondheidsproblemen gezorgd. De snelle groei kan zorgen voor problemen met het skelet, 

spieren, hart, vaten, huid en een grotere vatbaarheid voor ziekten (HSUS 2008; Julian 2005; RDA 2000). 

Ook kunnen de kalkoenen last krijgen van tal van metabolische aandoeningen, simpelweg omdat hun 

lichaam en organen de snelle groei niet aan kunnen (Julian 2005). Darmproblemen, die veel voorkomen, 

                                                   
1 De in dit hoofdstuk genoemde percentages waarin bepaalde problemen voorkomen zijn voornamelijk afkomstig uit 

(Leenstra et al. 2009). Volgens verschillende wetenschappers van de WUR zijn deze percentages nog steeds 

representatief voor de sector (WUR 2016). 
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hebben ook een genetische basis (Veldkamp et al. 2010), alsmede hun gevoeligheid voor de Histomonas 

parasiet die momenteel voor grote problemen zorgt (WUR 2016). Hiernaast hebben de snelgroeiende 

vogels sneller last van hittestress omdat ze hun warmte niet goed kwijt kunnen (RDA 2000; Glatz, Rodda 

2013). Ten slotte worden de dieren door een aantal van deze aandoeningen belemmerd in het uitvoeren 

van hun natuurlijke gedrag (Leenstra et al. 2009). 

Verenpikken en kannibalisme mogelijk ook gevolg van doorfokken  

Het agressieve verenpikken en kannibalisme is een ander groot probleem in de kalkoenhouderij2. Ook dit 

probleem heeft waarschijnlijk een genetische basis (Dalton et al. 2013; Busayi et al. 2006; RDA 2000). Tot 

op heden hebben fokkerijorganisaties niet direct geselecteerd op het tegengaan van beschadigend 

pikgedrag (WUR 2016). Sterker nog, aangepikte dieren worden zowel in de fokkerij als de houderij 

verwijderd, waardoor mogelijk juist de verenpikkers overblijven (Veldkamp 2010). Wanneer verenpikken wel 

als fokcriterium wordt meegenomen, dan is het volgens onderzoekers wellicht mogelijk om dit gedrag er uit 

te fokken (Dalton et al. 2013). 

Sterfte tot wel 12 procent 

De vele problemen die gepaard gaan met de selectie op snelle groei gecombineerd met de slechte 

huisvestingsomstandigheden en hoge infectiedruk zorgen voor hoge sterfte onder de kalkoenen (Glatz, 

Rodda 2013; HSUS 2008; RDA 2000). Het sterftepercentage ligt tussen de 6 tot wel 12 procent 

(gemiddeld 8 procent). Dat zijn jaarlijks tussen de 138.000 en 276.000 dieren. Ter vergelijking: bij 

vleeskuikens (plofkippen) ligt de sterfte op gemiddeld 3,5 procent (KWIN 2015).  

Natuurlijke voortplanting niet meer mogelijk  

Tenslotte zijn door de focus op extreme groei en een hoog gewicht ook bij de voortplanting problemen 

ontstaan. De kalkoenhanen zijn zo zwaar geworden, dat een natuurlijke dekking niet meer mogelijk is. De 

hennen zouden door het gewicht en de klauwen van de hanen te veel beschadigd raken. Daarom wordt bij 

de ouderdieren alleen kunstmatige inseminatie toegepast (Glatz, Rodda 2013; RDA 2000). Daarbij worden 

de hanen vanaf 29 weken oud wekelijks ‘gemolken’ (RDA 1999). 

Fokken op robuustere en trager groeiende kalkoenen helpt 

Afgelopen jaren is er gerichter gefokt om bepaalde gezondheidsproblemen te verminderen. Zo komen hart- 

en circulatieproblemen als aortarupturen volgens onderzoekers van WUR nu minder vaak voor en neemt 

ook het percentage dieren met pootafwijkingen en bewegingsstoornissen af. Maar bij nog altijd 10 procent 

van de kalkoenen is ook nu nog sprake van ernstige en chronische loopproblemen (WUR 2016; Leenstra et 

al. 2009). Hier staat een recent Duits onderzoek tegenover, waarin geconcludeerd werd dat bijna 98 

procent van de kalkoenen rond de slachtleeftijd niet meer normaal kan lopen en bijna de helft van de dieren 

mank loopt. Volgens de onderzoekers is dit vooral gerelateerd aan het grote gewicht (Da Costa et al. 

2014). Om de loopproblemen te voorkomen is het, net als bij de vleeskuikens, belangrijk meer in te zetten 

op trager groeiende kalkoenenrassen die minder last hebben van deze problemen (Leenstra et al. 2009). 

Een aantal trager groeiende kalkoenrassen is intussen al beschikbaar, maar deze dieren worden in 

Nederland niet gehouden (WUR 2016). 

                                                   
2 Zie ‘3.2 Verenpikken en kannibalisme’, pagina 12. 
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Zwakke dieren worden op de been gehouden met medicijnen en antibiotica  

Het moge duidelijk zijn dat de door de markt opgelegde selectie op snelle groei en veel borstvlees ten 

koste is gegaan van de vitaliteit en gezondheid van de dieren. Volgens onderzoekers zijn de snelgroeiende 

en zware dieren hierdoor eerder ziek. Gecombineerd met de hoge bezettingsdichtheid neemt de ziektedruk 

verder toe – en daarmee ook het medicijngebruik (Veldkamp et al. 2010). Niet voor niets heeft de 

kalkoenhouderij verhoudingsgewijs3 veruit het hoogste antibioticagebruik ten opzichte van de andere 

veehouderijsectoren (SDa 2015). 

Antibioticagebruik hoogst in de kalkoenhouderij  

Uit de meest recente rapportage van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) blijkt dat de kalkoenhouderij 

verhoudingsgewijs veruit de meeste antibiotica gebruikt ten opzichte van andere sectoren. In de afgelopen 

jaren nam het antibioticagebruik in de meeste sectoren af, maar in de kalkoenhouderij nam het juist toe 

(SDa 2015). Overmatige toediening van antibiotica is direct gerelateerd aan de toename van (multi-) 

resistente bacteriën (SDa 2016). Zo is meer dan de helft van het kalkoenvlees tegenwoordig besmet met 

multiresistente ESBL-producerende bacteriën (RIVM 2015). In de strijd tegen dergelijke bacteriën moet 

volgens de SDa het gebruik van antibiotica verder worden verlaagd (SDa 2016). 

3.2 Verenpikken en kannibalisme 

Al lange tijd vormen verenpikken en kannibalisme een van de grootste welzijnsproblemen in de 

kalkoenhouderij (WUR 2016; Marchewka et al. 2013; Leenstra et al. 2009; RDA 2000). Van nature pikken 

kalkoenen om de onderlinge hiërarchie (pikorde) te handhaven. Maar door het doorfokken en de slechte 

huisvestingsomstandigheden loopt het pikgedrag in de intensieve kalkoenhouderij regelmatig uit de hand.4 

Om de meest schadelijke gevolgen van het pikken te voorkomen, wordt standaard de snavelpunt bij de 

kuikens verwijderd. Dit gebeurt al op de broederij. Het verwijderen van hang- of neuslellen werd in het 

verleden ook vaak gedaan om verwondingen door pikkerij te voorkomen, maar wordt in Nederland al een 

tijd niet meer toegepast (Leenstra et al. 2009; RDA 2000). 

Snavelbehandeling zorgt voor acute pijn  

Vroeger werd de snavelpunt weggesneden of gebrand met een heet mes of een schaar, wat zeer pijnlijk 

was en waarbij ook complicaties konden optreden zoals infecties, bloedverlies en gevoelige neuroma’s. 

Tegenwoordig wordt de snavel behandeld met infraroodstraling, wat vergeleken met de eerdere methodes 

de minst dieronvriendelijke is (Leenstra et al. 2009). Door de snavel met een infraroodstraal sterk te 

verhitten, sterft de snavelpunt af en valt er uiteindelijk af. Dit hele proces wordt automatisch door een 

machine gedaan (Fiks-van Niekerk et al. 2011). Uit onderzoek bij ander pluimvee is bekend dat de 

behandeling acute pijn veroorzaakt en vooral de eerste dagen erna de pijn naar verwachting groot is. Ook 

de weken erna eten en drinken de behandelde dieren minder dan normaal (EFSA 2010). Bij kalkoenen is 

voor zover bekend geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de snavelbehandeling. Men neemt aan 

                                                   
3 De gewogen dierdagdosering per jaar (DDDAnatT

) ligt bij kalkoenen hoger dan bij andere sectoren. De DDDAnat wordt 

gebruikt om antibioticagebruik bij verschillende diersectoren te vergelijken. Deze eenheid houdt rekening met de 

grootte van de dieren: de dosis antibiotica is voor zwaardere dieren immers hoger. Het gaat dus niet om het absolute 

aantal kilo’s antibiotica dat in een sector omgaat. 
4 Zie ‘Verenpikken en kannibalisme mogelijk ook gevolg van doorfokken’, pagina 11. 
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dat er in ieder geval sprake is van milde acute pijn (WUR 2016). De dieren krijgen geen verdoving of 

pijnstillers (WUR 2016). 

Bij 10 procent van de kalkoenen welzijnsproblemen door pikkerij   

Ondanks dat de snavels behandeld zijn, komen verenpikken en kannibalisme regelmatig voor. Naar 

schatting wordt tot wel 10 procent van de dieren gepikt en hebben zij daar voortdurend last van (WUR 

2016; Leenstra et al. 2009). Het pikken begint meestal als de kuikens nog maar vier dagen oud zijn, maar 

het kan ook op latere leeftijd optreden. De precieze oorzaken zijn niet bekend, maar wetenschappers 

geven aan dat de leefomgeving met amper afleiding, de hoge bezettingsgraad, het onnatuurlijke voer en 

verkeerde lichtcondities pikkerij in de hand werken (Dalton et al. 2013; Marchewka et al. 2013; Leenstra et 

al. 2009). Ook het doorfokken op grote snelgroeiende dieren speelt waarschijnlijk een rol (Dalton et al. 

2013; Busayi et al. 2006). 

De welzijnsgevolgen van verenpikken en kannibalisme worden door dieronderzoekers als ernstig ingeschat 

(Leenstra et al. 2009). De kalkoenen pikken voornamelijk naar elkaars kop, naar de veren aan de 

achterkant van het lijf, en naar de veren van de vleugels. Hele veren kunnen er uitgetrokken en soms zelfs 

opgegeten worden. Als gevolg hiervan maken de aangepikte vogels gestreste geluiden en proberen ze weg 

te lopen om verder pikken te voorkomen. Wanneer er bloed vrijkomt door het pikken leidt dit vaak tot 

kannibalisme. Hierbij eet de pikkende vogel bloed, veren en weefsel van zijn slachtoffer. De hierdoor 

ontstane verwondingen zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte en het vroegtijdig euthanaseren van de 

dieren (Dalton et al. 2013). 

Te weinig geanticipeerd op verbod op snavelbehandeling  

Vanaf 2018 is het behandelen van de snavels van pluimvee in Nederland verboden, dus ook voor kalkoenen 

(Boerderij 2016d). Op basis van het Ingrepenbesluit uit 1996 zou het verbod al in 2006 ingaan, maar 

opeenvolgende ministers hebben de sector keer op keer uitgesteld verleend (Pluimveeweb.nl 2013). Voor 

het welzijn van kalkoenen zal het verbod grote gevolgen hebben als de leefomstandigheden van de dieren 

niet worden aangepast. Bij onbehandelde snavels zal dan het aantal kalkoenen dat chronisch lijdt onder 

verenpikken en kannibalisme naar schatting oplopen tot wel 80 procent (Leenstra et al. 2009).  

‘Je zou pluimvee moeten kunnen houden zonder dat je ingrepen moet verrichten,  

maar ik zie voor kalkoenen niet direct een oplossing’ 

Onderzoeker Wageningen Universiteit (WUR 2016). 

Ondanks dat de sector zich al 20 jaar heeft kunnen voorbereiden op het verbod, zijn er behalve het vrijwel 

volledig dimmen van het licht vooralsnog geen alternatieve oplossingen om verenpikken tegen te gaan. Het 

aanbieden van verrijkingsmateriaal, het houden in kleine groepen of het fokken op sociaal wenselijke 

eigenschappen lijken geen tot weinig perspectief te bieden (WUR 2016; Dalton et al. 2013; Veldkamp 

2010). Momenteel werkt de WUR opnieuw aan een rapport dat overzicht moet geven van de laatste 

onderzoeksgegevens met betrekking tot het verminderen van pikgedrag bij kalkoenen (WUR 2016; 

Veldkamp 2010). Maar gezien de nog korte tijd voor de inwerkingtreding van het verbod en het gebrek aan 

alternatieven en oplossingen, is het onwaarschijnlijk dat er voor 2018 een oplossing wordt gevonden.  
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3.3 Blackhead 

 “Willen wij een kalkoenenhouderij houden,  

dan moet er een toepasbaar middel komen om Blackhead in toom te houden.” 

Theo Coumans, LTO voorzitter van de kring kalkoenenhouders (Boerderij 2016a) 

Een andere grote bedreiging van het welzijn en de gezondheid van kalkoenen – en het voortbestaan van de 

Nederlandse kalkoenhouderij – is de zwartekoppenziekte, beter bekend als blackhead (WUR 2016). Deze 

ziekte steekt steeds vaker de kop op. In 2015 waren maar liefst 6 van de 41 Nederlandse houderijen 

besmet en ook in andere jaren waren er meerdere uitbraken (Rotgers 2012b; Boerderij 2016b). De ziekte 

komt ook bij ander pluimvee voor, maar zorgt vrijwel alleen bij kalkoenen voor ernstige ziekteverschijnselen 

en massale sterfte (GD 2011). 

Veel dierenleed en hoge sterfte 

Blackhead wordt veroorzaakt door de Histomonas parasiet. Deze parasiet beschadigt de wand van de 

dikke darm en kan ook de lever aantasten (RIKILT 2013). De eerste tekenen van besmetting zijn 

slaperigheid, hoofd en vleugels laten hangen, op een ongewone manier lopen, en vervuiling van veren door 

diarree en door heldergele uitwerpselen die veroorzaakt worden door infectie van de lever. De dieren 

stoppen met eten, wat zorgt voor gewichtsverlies en een depressief, zwak uiterlijk. Door gebrek aan 

zuurstof kleurt de kop van de vogel zwart-blauwachtig; hieraan heeft de ziekte de naam blackhead te 

danken (Glatz, Rodda 2013). Vervolgens kan in een periode van drie tot vier weken de sterfte oplopen tot 

boven de 50 procent (Boerderij 2016b). Soms gaan zelfs alle kalkoenen dood (Rotgers 2012b; GD 2011). 

De dieren die wel overleven zijn pas na drie tot vier weken uitgeziekt en in die ziekteperiode kan hun lijden 

niet worden verlicht (Have 2015). 

“We kunnen bij een uitbraak niet voorkomen dat over het algemeen  

minstens de helft van de dieren doodgaat” 

Pluimveedierenarts Marc Heijmans over ‘de onvoorspelbare killer’ blackhead (Have 2015). 

Parasiet is zeer hardnekkig en alom aanwezig 

Door de manier waarop de parasiet zich via besmette spoelwormen in de darmen en mest verspreidt, kan 

een éénmaal besmet bedrijf zeer lang besmet blijven (RIKILT 2013). Ook komt de parasiet veelvuldig voor 

in het milieu (MINLNV 2003b). Omdat de parasiet zo hardnekkig en alom vertegenwoordigd is, stoppen 

bedrijven soms vanwege terugkerende infecties (Have 2015). 
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Gebrek aan adequate geneesmiddelen 

“We staan machteloos. We weten niet hoe we de ziekte kunnen voorkomen  

en bestrijden … De onrust in de kalkoenenhouderij is groot” 

Pluimveedierenarts Marc Heijmans luidt de noodklok over blackhead-uitbraken in de Nederlandse 

kalkoenenhouderij (Boerderij 2016b). 

Tot 31 maart 2003 was het toegestaan om blackhead preventief te bestrijden met het middel nifursol en 

werd dit standaard door het veevoer gemixt ((Boerderij 2016b), MINLNV 2003b). Al een tiental jaren eerder 

was duidelijk dat hieraan serieuze risico’s kleefden voor de volksgezondheid: in verband met residuen van 

het geneesmiddel die achterbleven in het vlees. Daarom is het gebruik van dit middel in 2003 uiteindelijk in 

heel Europa verboden (MINLNV 2003a). Sindsdien is blackhead in de kalkoenenhouderij een terugkerend en 

steeds hardnekkiger probleem (Boerderij 2016b). 

Volgens dierenartsen en wetenschappers zijn er nog steeds geen andere praktisch werkbare 

geneesmiddelen en bestaat er geen adequate manier om blackhead te voorkomen (Boerderij 2016b; WUR 

2016). Een zo hoog mogelijke “biosecurity” om de insleep van de ziekte te voorkomen, wordt vooralsnog 

als een van de belangrijkste factoren gezien om een uitbraak te voorkomen (WUR 2016; Leenstra et al. 

2009). Idealiter moet het contact met uitwerpselen zoveel mogelijk voorkomen worden door de mest 

regelmatig te verwijderen (RIKILT 2013). In de praktijk gebeurt dit nooit, vanwege economische motieven 

(WUR 2016). Daarnaast wordt – onder meer met behulp van veel antibiotica – geprobeerd de 

darmgezondheid zo goed mogelijk te houden om de kans op infectie te verkleinen (WUR 2016; Have 

2015). 

 ‘De bestrijding van blackhead behoort tot het ondernemersrisico van  

de kalkoenhouderij. De risico’s van blackhead zijn in de sector alom bekend’ 

Voormalig landbouwminister Veerman in 2003 over de aansprakelijkheid bij uitbraak van blackhead (MINLNV 

2003b). 

Al decennia geen oplossing 

Net als bij de problematiek van verenpikken heeft de sector tot op de dag van vandaag geen concrete 

oplossing gevonden tegen de ziekte. Wereldwijd is er ook weinig onderzoek naar de ziekte gedaan. Dat 

komt mede doordat in Canada en de Verenigde Staten nog wel preventieve middelen tegen blackhead zijn 

toegestaan. Daardoor is er voor deze landen geen noodzaak om onderzoek te doen naar alternatieve 

oplossingen. Daarnaast stelt de Nederlandse sector zelf dat zij te weinig middelen heeft om naar 

oplossingen te zoeken (Have 2015).  

Een belangrijke oorzaak dat kalkoenen zo zwaar getroffen worden door de Histomonas parasiet is 

waarschijnlijk hun genetische aanleg (WUR 2016). Ander pluimvee, zoals leghennen en vleeskuikens, zijn 

ook geregeld besmet, maar hebben een betere natuurlijke weerstand tegen deze parasiet en worden 

meestal niet ziek. Volgens de WUR kan bij kalkoenen mogelijk ook op een betere weerstand gefokt worden, 

maar hier wordt vooralsnog niet naar gekeken (WUR 2016).  
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Vogelpest in 2003 decimeert kalkoensector  

Blackhead is niet de enige dierziekte die de Nederlandse kalkoensector bedreigt. Vogelpest (ook wel 

vogelgriep) is een andere grote bedreiging. Als gevolg van de laatste grootschalige uitbraak van vogelpest 

in 2003 is bijna een derde van de kalkoenbedrijven in Nederland gestopt (CBS 2016). Sindsdien zijn er 

geregeld weer uitbraken geweest van zowel het laag- als hoogpathogene virus, zowel in Nederland als 

wereldwijd (Boerderij 2016c; Omroep Gelderland 2013). De meest recente uitbraak van een 

hoogpathogeen vogelgriepvirus in Nederland was in november 2014. Het virus komt endemisch voor bij tal 

van wilde vogels, waardoor vast staat dat er ook in de toekomst weer uitbraken zullen komen.  

De doorgefokte kalkoenen en vleeskuiken zijn erg gevoelig voor het hoogpathogene virus, waardoor 

overheid en sector al bij het vermoeden van een besmetting alle dieren op een bedrijf preventief “ruimen” 

(Zomer et al. 2015).  

3.4 Voeding 

Een ander belangrijk welzijnsprobleem waar kalkoenen chronisch onder lijden is het eenzijdige en 

onvoldoende geoptimaliseerde dieet.  

Onvoldoende mogelijkheden voor voedselzoekgedrag 

De dieren krijgen voer in de vorm van kleine harde korrels (pellets), zodat ze er in korte tijd veel van kunnen 

eten (WUR 2016). Hoewel ze onbeperkt voer krijgen en het voer voldoet aan hun fysiologische behoefte, 

zijn de dieren relatief snel verzadigd en klaar met eten (Leenstra et al. 2009). Volgens 

welzijnsonderzoekers worden de kalkoenen hierdoor ernstig in hun welzijn aangetast, omdat dit 

onvoldoende tegemoet komt aan hun natuurlijke behoefte om voedsel te zoeken. Aangezien alle dieren hier 

chronisch onder lijden, krijgt deze misstand de slechtste score op de schaal van “ongerief”.  

De oplossing ligt in het (bij)voeren van meer gevarieerd voer zoals hele tarwe, waardoor het 

voedselzoekgedrag wordt gestimuleerd en ook verenpikken afneemt (Leenstra et al. 2009). Daarbij zorgen 

de vezels in tarwe (of ander ruwvoer) voor een betere darmwerking. In de praktijk wordt dit (bij)voeren 

echter nooit gedaan, omdat de tarwekorrels niet gesteriliseerd kunnen worden en men bang is voor 

besmetting met de Histomonas (blackhead) parasiet (WUR 2016). 

Darmproblemen door overtollige eiwitten  

Een ander probleem is het hoge eiwitgehalte in het voer. Dit is een belangrijke veroorzaker van een slechte 

darmgezondheid. Om te voldoen aan de grote behoefte aan essentiële eiwitten, wordt er veel goedkoop 

ruw eiwit aan het voer toegevoegd. Hierdoor ontstaat in de darmen echter een overschot aan niet-

essentiële eiwitten. Deze vormen een goede voedingsbodem voor schadelijke darmbacteriën, die een 

excessieve groei kunnen doormaken. De darmproblemen die hierdoor ontstaan zorgen voor dunne mest en 

diarree. Daarnaast zijn de darmen door onder andere het te eiwitrijke voer gevoeliger voor bacteriën en 

virussen, waardoor darmontstekingen en -infecties kunnen ontstaan (WUR 2016). 

De slechte voersamenstelling draagt indirect ook bij aan andere belangrijke gezondheidsproblemen. Om de 

overtollige eiwitten af te voeren gaan de dieren namelijk meer water drinken. Hierdoor worden hun 

uitwerpselen dunner en dus het strooisel natter. Nat strooisel is de belangrijkste oorzaak van het ontstaan 

van voetzweren en borstblaren (zie de volgende paragraaf). Daarnaast neemt ook de luchtvochtigheid toe, 

waardoor het stalklimaat kan verslechteren (WUR 2016). 
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Sector kiest voor meer antibiotica in plaats van iets duurder voer  

De darmproblemen kunnen voor een belangrijk deel opgelost worden door simpele aanpassingen van het 

voer, namelijk door het verlagen van de grote hoeveel ruw eiwit en het los toevoegen van de essentiële 

eiwitten. Mengvoerfabrikanten kunnen dit voer prima leveren, maar wel tegen een iets hogere prijs. 

Kalkoenhouders kiezen liever voor de goedkopere antibiotica om de schadelijke bacteriën te doden (WUR 

2016; De Heus 2013). Daarmee zijn darmproblemen door onevenwichtig voer de belangrijkste reden van 

het hoge antibioticagebruik in de kalkoensector (WUR 2016; Veldkamp et al. 2010). 

3.5 Strooisel 

“Voetzoollaesies of voetzooldermatitis is een veel voorkomend probleem in de kalkoenhouderij” 

Wageningen Universiteit en Researchcentrum over de gezondheid en het welzijn van kalkoenen (WUR 2014) 

Volgens Wageningse onderzoekers heeft naar schatting 25 procent van de kalkoenen chronisch last van 

ernstige zweren aan de voetzolen en/of blaren op de borst (Leenstra et al. 2009). Ook deze aandoeningen 

krijgen de slechtste score op hun schaal van ongerief. Recent onderzoek in Duitsland, waar kalkoenen op 

gelijkwaardige manier gehouden worden als in Nederland (WUR 2016), geeft aan dat maar liefst 63 procent 

van de kalkoenen last heeft van aantasting van de voetzolen (Bergmann et al. 2013). Volgens een ander 

Duits onderzoek had zelfs meer dan 95 procent van de kalkoenen uiteindelijk aangetaste voetzolen (Da 

Costa et al. 2014). 

Nat strooisel belangrijkste boosdoener 

De belangrijkste oorzaak van voetzweren en borstblaren is het natte strooisel (WUR 2016; Da Costa et al. 

2014; Leenstra et al. 2009). Kalkoenen blijken in de huidige huisvestingssystemen niet te scharrelen, 

waardoor de dieren zelf het strooisel niet los en rul houden (Leenstra et al. 2009). Door de ophoping van 

uitwerpselen en geknoeid drinkwater wordt het strooisel te vochtig. Dit maakt de huid van de vogels week, 

waardoor er makkelijker beschadigingen, zweren en (secundair) ontstekingen kunnen ontstaan (Shepherd, 

Fairchild 2010). Ook kan de opperhuid afsterven en hard worden, waardoor de voetzolen opzwellen en de 

huid geregeld openbreekt (Glatz, Rodda 2013). 

Naast het natte strooisel is ook het toenemende gewicht van de vogels gerelateerd aan het ontstaan van 

voetzoolproblemen (Da Costa et al. 2014). Tevens is er volgens onderzoekers een verband met de grote 

hoeveelheid dieren die in de stal gehouden worden, waardoor het strooisel meer vervuild raakt (Shepherd, 

Fairchild 2010). 

‘Het is waarschijnlijk niet mogelijk om een lage prevalentie van voetzoolzweren te krijgen onder  

de hoge dichtheden waarin de dieren in de intensieve kalkoenhouderij gehouden worden’ 

Onderzoekers in hun review over welzijnsproblemen bij kalkoenen (Glatz, Rodda 2013) 

Loop-  en eetproblemen door voetzweren  

Het welzijn van veel kalkoenen met voetzoolzweren en borstblaren wordt volgens WUR chronisch en ernstig 

aangetast (Leenstra et al. 2009). Volgens sommige onderzoekers zijn de dieren door de pijnlijke 

voetzweren minder geneigd te lopen en gaan ze meer liggen (Da Costa et al. 2014). Maar juist door het 

liggen in het slechte strooisel kunnen de dieren ook last krijgen van borstblaren (Leenstra et al. 2009). 
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Daarnaast geeft onderzoek van de WUR aan dat door de slechtere mobiliteit, ze vaak minder voer eten en 

water drinken (WUR 2014). 

Oplossing ligt bij beter strooisel en minder dieren 

De oplossingen om voetzweren en borstblaren te voorkomen liggen voor de hand. Ten eerste kan het 

strooisel vaker ververst of omgewoeld (gefreesd) worden (Leenstra et al. 2009). Volgens WUR wordt het 

strooisel gedurende de afmestperiode nooit helemaal ververst, maar strooit ongeveer de helft van de 

kalkoenhouders één tot twee keer per week wat houtkrullen bij, terwijl de andere helft met een frees het 

strooisel ruller maakt (WUR 2016). Deze aanpak is duidelijk onvoldoende, want desondanks heeft minstens 

een kwart van de kalkoenen nog steeds chronisch last van pijnlijke zweren en blaren (Leenstra et al. 2009). 

Een tweede deel van de oplossing ligt bij minder dieren in de stal. Hierdoor raakt het strooisel minder snel 

vervuild (Marchewka et al. 2013; Leenstra et al. 2009). Ten slotte blijkt uit onderzoek dat het geven van 

uitloop er voor kan zorgen dat het aantal borstblaren en borstpukkels daalt (Glatz, Rodda 2013; Leenstra 

et al. 2009). 

Vrijwel geen controle op het naleven van dierenwelzijn sregels voor kalkoenen 

Vanwege deze bekende gezondheidsproblemen door slecht strooisel, zijn kalkoenhouders wettelijk verplicht 

ten minste tweemaal per dag de kwaliteit van het strooisel controleren. Daarnaast moet het strooisel droog 

en rul zijn (Overheid.nl 2016; RDA 2000). Gezien de ernstige problemen met onder andere voetzoolzweren 

is het duidelijk dat de NVWA hier niet of nauwelijks op controleert en zeker niet op handhaaft. Volgens de 

Dierenbescherming wordt een bedrijf slechts één keer in de 10 tot 15 jaar gecontroleerd op dierenwelzijn 

(Boerderij 2014).  

3.6 Stalklimaat 

“De concentratie van ammoniak en andere gassen is doorslaggevend voor het welzijn van vogels” 

Onderzoekers in hun review over welzijnsproblemen bij kalkoenen (Glatz, Rodda 2013) 

De slechte luchtkwaliteit in de stallen zorgt ook voor problemen voor de dieren. Het met uitwerpselen 

vervuilde strooisel en de hoge dierdichtheid zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit sterk verminderd, onder 

andere door toenemende concentraties van ammoniak en fijnstof. Wanneer er vervolgens onvoldoende 

geventileerd wordt ontstaan er verschillende gezondheids- en welzijnsproblemen (Leenstra et al. 2009; 

Glatz, Rodda 2013). Dierenwelzijnsonderzoekers van de WUR schatten dat 25 procent van de kalkoenen 

chronisch en ernstig last heeft van het stalklimaat. Ook deze misstand zorgt daarom voor de slechtste 

ongerief score (Leenstra et al. 2009). 

Luchtwegaandoeningen en aangetaste ogen 

Door het slechte stalklimaat worden kalkoenen gevoeliger voor luchtwegaandoeningen, die zowel door 

virussen als bacteriën veroorzaakt kunnen worden (Leenstra et al. 2009). Hiernaast gaan de dieren al bij 

een ammoniakconcentratie van 10 deeltjes per miljoen (ppm) minder eten. Ook kunnen door het slechte 

stalklimaat zweren in de luchtzak ontstaan en kunnen de ogen worden aangetast. Daar bovenop vormt de 

aanhoudende stank een welzijnsprobleem (Glatz, Rodda 2013).  
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Betere ventilatie, minder dieren, beter strooisel en uitloop 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren en daarmee 

ademhalingsaandoeningen te verminderen. Bij natuurlijk geventileerde stallen moet de toevoer van frisse 

lucht en zuurstof ondersteund worden door extra mechanische ventilatie. Ook helpt het verminderen van 

het aantal dieren per vierkante meter in de stal. Daarnaast blijkt uit Duits onderzoek dat bij stallen met een 

uitloop de luchtkwaliteit beter is (Leenstra et al. 2009). Ten slotte zorgt het meermalen tussentijds 

verversen van het strooisel voor een verlaging van de ammoniakconcentratie met wel 60 procent 

(Beurskens et al. 2002).  

Sector neemt onvoldoende maatregelen  voor betere luchtkwaliteit 

Volgens de WUR ventileert 90 procent van de kalkoenhouders hun stallen “voldoende”. Het strooisel wordt 

echter nooit geheel ververst, ondanks de duidelijke welzijnsvoordelen, waarvan de verbetering van de 

luchtkwaliteit er een is. Ook wordt niet geïnvesteerd in stallen met uitloop, vanwege het risico op 

verenpikken en insleep van besmettelijke ziektes (WUR 2016). Daarnaast het is onwaarschijnlijk dat 

kalkoenhouders het aantal kalkoenen in de stal zullen verminderen om zo de grote welzijns- en 

gezondheidsproblemen door het stalklimaat te voorkomen wanneer dit ten koste gaat van winstgevendheid. 

Geen normen en handhaving voor stalklimaat 

In 2000 gaf de RDA aan dat er specifieke normen zouden moeten komen voor de hoeveelheid ammoniak, 

vocht en CO2 in de stal, om zo de luchtkwaliteit te kunnen waarborgen (RDA 2000). Deze normen zijn echter 

nooit overgenomen in de wetgeving, waardoor de NVWA hier überhaupt niet op kan handhaven (NVWA 

2015). Wel zijn de voorgestelde normen voor luchtverversingscapaciteit overgenomen, maar dit blijkt 

duidelijk onvoldoende om de problemen te voorkomen (Overheid.nl 2016).  

3.7 Transport 

“Wanneer het vangen en transporteren van levende kalkoenen niet goed gebeurt,  

kan dit een van de meest stressvolle momenten in hun leven zijn” 

Onderzoekers in hun review over de gevolgen voor het welzijn van kalkoenen door sociale en 

omgevingsfactoren (Marchewka et al. 2013) 

Het laatste aspect waar in dit rapport aandacht aan wordt besteed is transport. Wanneer de kalkoenen 

ondanks de hoge kans op sterfte het slachtgewicht hebben bereikt, worden ze met een vrachtwagen 

getransporteerd naar een Duitse slachterij. Vanwege hun zware gewicht moeten ze één voor één met de 

hand worden gevangen (WUR 2016; Leenstra et al. 2009). Hierbij worden ze meestal bij een poot en een 

vleugel vastgepakt, waarna ze naar de vrachtwagen worden gedragen en in een container worden gestopt 

(WUR 2016). 

Gebroken en ontwrichte botten 

Het vangen veroorzaakt volgens WUR ernstige angst, pijn en stress. Vooral de hanen lopen door hun extra 

hoge gewicht het risico op breuken en ontwrichting van botten (Leenstra et al. 2009). Volgens de Europese 

regelgeving mogen gewonde en zieke dieren niet vervoerd worden (EG 2005). Desalniettemin worden in de 

praktijk vrijwel alle levende dieren op transport gezet, ondanks dat bekend is dat het transport van 

“ongeschikte” dieren verboden is en dat hun leed door het transport wordt verergerd (EFSA 2011). 
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‘Gewonde, zwakke en zieke dieren worden niet in staat geacht te worden vervoerd, wanneer de  

dieren niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen’ 

Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer (EG 2005) 

Ook het transport zelf is stressvol voor de dieren en een deel van de kalkoenen overleeft dit niet (Petracci 

et al. 2006). Eenmaal bij de slacht aangekomen worden de kalkoenen elektrisch verdoofd, waarna ze 

verbloed en geslacht worden (Leenstra et al. 2009).  
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4. Conclusie 

Nog steeds sprake van grote welzijns-  en gezondheidsproblemen 

Uit deze inventarisatie van Wakker Dier blijkt dat er in de Nederlandse kalkoenhouderij nog altijd sprake is 

van grote welzijns- en gezondheidsproblemen. Onder de huidige huisvestingsomstandigheden is er 

nauwelijks mogelijkheid voor natuurlijk gedrag, zoals het handhaven van een pikorde, scharrelen, op stok 

slapen en natuurlijk voedselzoekgedrag. Ook hebben veel dieren pootafwijkingen zoals voetzoolzweren, 

loopproblemen, verwondingen door verenpikken en kannibalisme, darmproblemen, borstblaren, 

luchtwegaandoeningen, aangetaste ogen en gebroken of ontwrichte botten door de vangst. Door deze 

grove misstanden sterft 6 tot wel 12 procent van de kalkoenen voortijdig. 

Fundamentele oplossingen nodig voor fundamentele problemen  

De meeste van deze problemen worden veroorzaakt door het gebruik van extreem doorgefokte rassen, de 

hoge bezettingsdichtheid, de onhygiënische omstandigheden en de slechte voeding. De belangrijkste 

oplossingen moeten daarom ook in die richtingen gezocht worden. Het gebruik van langzaam groeiende en 

robuustere rassen is een eerste noodzakelijke stap. Daarnaast moet het aantal dieren per stal worden 

verlaagd en de voeding worden aangepast. Verder is het van belang dat het gehele strooisel geregeld 

tussentijd ververst wordt en men stopt met het tweeleeftijdensysteem, om de ziektedruk te verminderen. 

Deze maatregelen kunnen voor significante verbeteringen van het welzijn en de gezondheid van kalkoenen 

zorgen. 

Kalkoensector weet problemen niet op te lossen  

De problemen waar de sector al tientallen jaren mee worstelt, worden voor een belangrijk deel ook door de 

sector zelf in stand gehouden. Al decennialang wordt zij door wetenschappers en beleidmakers op de 

problemen gewezen, maar desondanks zet zij nog altijd geen robuustere dieren in, en ontbreekt nog altijd 

een werkbare oplossing voor het verminderen van verenpikken of het bestrijden van blackhead.  

Verenpikken en kannibalisme is altijd al een groot probleem geweest in de kalkoenhouderij. Als er niks 

verandert voor het ingaan van het snavelkapverbod in 2018 dreigt volgens dierwetenschappers van de 

WUR tot wel 80 procent van de kalkoenen chronisch te gaan lijden onder verenpikkerij en kannibalisme.   

Een andere grote bedreiging voor het welzijn van de kalkoenen is de ziekte blackhead. Het lukt de sector 

niet om deze alom aanwezige parasiet buiten de deur te houden, er is geen geschikt geneesmiddel 

voorhanden en het aantal uitbraken neemt toe.  

Intussen probeert de sector de kalkoenen op de been te houden door de insleep van ziekten te beperken 

en massaal gebruik te maken van antibiotica – in geen andere veehouderijtak is het gemiddelde gebruik zo 

hoog. Ook deze situatie is vanuit ethisch oogpunt en het risico op ontstaan van (multi-)resistente bacteriën 

onhoudbaar. 

Wakker Dier wil overstap naar diervriendelijkere kalkoenhouderij 

Gezien de grote problemen die in de intensieve kalkoenhouderij spelen, is het volgens Wakker Dier 

onverantwoord nog langer op deze manier kalkoenen te houden. Wakker Dier pleit dan ook voor de inzet 

van langzamer groeiende en sterkere kalkoenrassen. Hiernaast moeten de leefomstandigheden drastisch 

verbeteren, zodat er ruimte is voor natuurlijk gedrag en zodat snavelkap een overbodige ingreep wordt.  
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