


Bijzondere gasten! 
De enige plek op de wereld waar neusapen zijn te vinden is 

op het eiland Borneo. Overdag trekken ze door de bossen, 

op zoek naar eten, maar blijven wel altijd in de buurt van 

water. ’s Avonds slapen neusapen in de boom. 

Neusapen eten vooral bladeren en onrijpe vruchten. Ze eten 

ook giftige bladeren. Door een extra lange blinde darm en 

een sterke maag heeft het gif geen werking op de neusaap. 

Dierenkaart 
www.bovenbouwers.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grote neus 
Op het eiland Borneo in Zuidoost-Azië komt een hele 

bijzondere aap voor, een aap met een hele grote neus. Daarom 

heet hij ook de neusaap. Bij de mannetjes is de neus zelfs zo 

lang dat hij over zijn mond hangt. 

Ook hebben neusapen een lange staart die ongeveer net zo 

lang is als de rest van hun lichaam. 

Verder zijn het kleurrijke apen. Het grootste gedeelte van hun 

vacht is roodbruin en oranje. 

Wist je dat… 
… neusapen kleine zwemvliezen tussen hun tenen hebben.  

… hij hierdoor als één van de weinige apensoorten zwemmen kan. 

… de inwoners van het eiland Borneo de neusaap op Nederlanders vinden lijken. 

… neusapen een bedreigde diersoort zijn. 

Ik en mijn familie 
Neusapen leven in groepen van ongeveer 10 dieren. Er is 

altijd maar één volwassen mannetje aanwezig. 

Neusapen leven wel in een groep maar gaan verder niet 

met elkaar om. 

Jonge mannetjes verlaten op 2-jarige leeftijd de groep en 

gaan op zoek naar een eigen groep. 

Ook de vrouwtjes neusapen wisselen wel eens van groep. 



Streep de foute antwoorden weg 
1. Neusapen komen alleen voor op het eiland Borneo / Java. 

2. Bij de neusapen is de neus van het mannetje groter / kleiner. 

3. De neusaap slaapt ’s nachts op de grond / in de boom. 

4. Een neusaap eet wel / geen giftige bladeren. 

5. In een groep neusapen leeft altijd één volwassen mannetje / een groepje volwassen mannetjes. 

6. Een neusaap kan wel / niet zwemmen. 
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Puzzel 
Los de rebus op! 

Opzoekopdracht 
De neusaap is een bedreigde 

diersoort. Zoek op welke 

gevaren er zijn voor de 

neusaap. 

 

Bedenk alleen of samen met 

iemand anders een plan hoe 

je er voor zorgt dat de 

neusaap veilig is. 

Maak de zinnen af 
 

1. De neus van de neusaap is het grootste bij een ______________. 

 

2. Neusapen zoeken ________________ naar eten. 

 

3. ’s Nachts slapen neusapen in de ____________________. 

 

4. De staart van een neusaap is net zo lang als zijn ______________. 


