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les 19 - H2

Lees het paspoort.

Naam: neusaap
Bijnaam: orang belanda
Klasse: zoogdieren
Woonplaats: het eiland Borneo in Azië
Grootte: 50 tot 76 centimeter
Gewicht: 7 tot 22 kilo
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Kleur in het paspoort:
groen

3

Ik leef in de bomen. De hele dag klim ik van tak
naar tak. Ik spring van de ene boom naar de
andere.
Ik kom niet vaak op de grond.
Ik woon op Borneo. Dat is een heel groot
eiland. Het is meer dan twintig keer zo groot
als België. Ik woon in de bossen langs grote
rivieren.
Wij neusapen zijn bedreigd. Mensen kappen
de bossen waarin we wonen. Ze jagen ook op
ons, omdat we zo lekker smaken. Daardoor
zijn we met steeds minder. Gelukkig mogen
de bossen waar we wonen niet meer gekapt
worden. En jagen op ons mag ook niet meer.
We zijn met nog ongeveer 6000 neusapen op
Borneo.
Als je naar mijn gezicht kijk, snap je wel
waarom ik neusaap heet. Jonge neusaapjes
hebben een wipneus. Vrouwtjes hebben een
stompe neus. En als volwassen man heb ik een
grote flapneus. Weet je waarom? Omdat de
vrouwtjesapen een grote neus mooi vinden.
Hoe groter mijn neus, hoe leuker ze mij vinden.

twee zinnen die informatie geven over Borneo.

Welke aap vinden de vrouwtjes het leukst?
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Lees de tekst.

Hollander

5

De bijnaam van de neusaap is ‘orang belanda’. In
de taal van Borneo betekent dat ‘Hollander’. Dat
zit zo: toen Hollandse zeelieden 400 jaar geleden
naar Borneo kwamen, vonden de mensen daar dat
de Hollanders en de neusapen op elkaar leken: ze
hadden allebei een grote neus, blond haar en een
dikke buik. Vanaf toen noemden ze de neusapen
‘Hollanders’.

Wat vind je, lijkt deze
Hollander op een neusaap?

Groepen
10

Neusapen leven in groepen van ongeveer twaalf dieren. In zo’n groep zit maar
één volwassen man. De andere apen zijn vrouwtjes en jongen. Als twee groepen
neusapen elkaar tegenkomen, maken ze geen ruzie. Verschillende groepen slapen ook
vaak samen. Soms zie je ’s avonds wel zestig neusapen bij elkaar zitten.

Kieskeurig
15

Neusapen eten vooral blaadjes en soms ook fruit. Maar ze lusten niet alle blaadjes.
Als ze de foute blaadjes eten, kunnen ze ziek worden of zelfs doodgaan. Daarom
vind je neusapen niet gauw terug in de dierentuin. Het is voor een dierentuin bijna
onmogelijk om genoeg van de juiste blaadjes te vinden om aan de neusapen te
voeren. Als je dus een neusaap in het echt wilt zien, moet je naar Borneo.

Zwemmen
20

Neusapen kunnen niet alleen goed klimmen. Het zijn ook prima zwemmers. Ze
hebben zelfs zwemvliezen tussen hun tenen. Ze zwemmen rivieren over om van het
ene stuk bos in het andere te komen. Daarbij moeten neusapen wel goed uitkijken. In
de rivieren leven namelijk ook krokodillen. En die lusten wel een voorbijzwemmend
neusaapje!
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a Vul aan.
Neusapen lijken op mensen uit

.

b Kleur in de tekst:
blauw

6

de zin die zegt waarom neusapen lijken op Hollanders.

Wat is waar?
Als twee groepen neusapen elkaar tegenkomen, maken ze altijd ruzie.
In een groep neusapen zit maar één volwassen man.
Jonge neusapen leven niet in een groep.
In een groep neusapen zitten minstens twintig dieren.
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Welke twee dingen kunnen neusapen goed?
rennen
sluipen
springen
zwemmen
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a Omcirkel het dier waarvoor de neusaap moet oppassen.

b Kleur in de tekst:
rood

op welke plek de neusaap dat dier tegenkomt.
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