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Lees meer over de kalkoenen 
 

De kalkoenen in Nederland zijn een tamme variant van de 

wilde kalkoen die uit Amerika kwam. In de 16e eeuw kwamen 

deze dieren naar Europa. Veel kalkoenen worden gehouden 

voor hun vlees. Onze kalkoenen zijn daarvoor alweer te oud 

en niet lekker meer. Kalkoenen kunnen wel 10 jaar worden. 

Kalkoenen eten kippenvoer, granen, wormen en insecten en 

wat onkruid. Ze zoeken de hele dag door naar eten. Met hun 

sterke poten krabben ze in de grond. Kalkoenen wonen het 

liefste met een paar dieren bij elkaar. Er is er altijd één de 

baas. 

Een mannetjeskalkoen heeft een grote lel onder zijn nek 

hangen die hij heel groot kan maken en kan laten verkleuren. 

Ook het slurfje boven zijn snavel kan hij uitzetten. Bij vrouwtjes is dit allemaal wat kleiner.  

Kalkoenen maken een klokkend geluid en ze kunnen wel 5 tot 10 kilo wegen.  

Leuke weetjes 
 

In Amerika waren de kalkoenen in sommige gebieden op een gegeven 

moment bijna uitgestorven. Er hadden veel te veel mensen op gejaagd 

voor het vlees. In de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn een flink aantal 

kalkoenen uit staten waar ze nog wel voorkwamen uitgezet in staten 

waar ze uitgestorven waren. Het werkte, de populatie groeide hard. Het 

enige lastige is dat ze nu ook in sommige steden komen, zoals Boston, en 

daar zijn de kalkoenen helemaal niet meer bang voor mensen. De 

mannetjes kalkoenen vallen de mensen soms aan. Ga je naar Boston? 

Zorg dan dat als je een wilde kalkoen tegenkomt je niet je rug toekeert. 

Dan valt het allemaal wel mee. 

Wist je dat… 

…er elk jaar in Amerika één kalkoen door de president van Amerika een bijzonder ‘pardon’ krijgt? In 

Amerika worden er met “Thanksgiving” (“de dankdag voor het gewas” een dag waarop sommige gelovigen 

God danken voor al het eten en de goede oogst) heel veel kalkoenen gegeten. Iemand kiest dan een 

kalkoen uit en die krijgt gratie van de president. Dat betekent dat die kalkoen niet mag worden geslacht 

en op een mooie kinderboerderij oud mag worden. 

…De naam kalkoen waarschijnlijk van de Indiase stad Calcutta komt? Dat komt niet omdat de kalkoen uit 

Indië komt, maar omdat wij dat vroeger wel dachten. De Fransen dachten dat ook en noemde de kalkoen 

“Dinde” (dat lijkt op “D’Inde”, en dat betekent “uit Indië”). De Britten dachten juist dat de kalkoen uit de 

regio van Turkije kwam en noemden hem “Turkey” (Turkije in het Engels). De Amerikanen hebben die 

naam overgenomen. 


