
 

 
 

Neushoorn 

Dinosauriërs? 

 

Een enorme omvang, een kale, in plooien 

hangende huid, korte poten en een gehoornde 

snuit. Dan denk je gelijk aan een...  

uitgestorven dinosauriër? We bedoelen 

eigenlijk een neushoorn!  

 

Ze komen voor op de Afrikaanse savannes en 

in de bossen en moerassige graslanden van 

tropisch Azië. 

 

Kenmerken 

Neushoorns zijn grote en zware dieren. De witte neushoorn kan wel 2300 kilo 

wegen! Neushoorns zijn onevenhoevigen, ze hebben aan elke voet 3 tenen met een 

hoef. De poten van de neushoorns zijn bij Aziatische soorten dik, ter ondersteuning 

van hun zware lijf. Afrikaanse verwanten hebben juist verrassend slanke poten, 

waarmee ze snelheden van wel 45 kilometer per uur kunnen halen! 

 

Je kent de neushoorn natuurlijk vanwege de hoorn op zijn hoofd. Afhankelijk van 

de soort heeft een neushoorn 1 of 2 hoorns. De hoorn is gemaakt van keratine. Ook 

onze nagels zijn van keratine gemaakt! Die hoorns groeien bovenop hun schedel. Bij 

runderen is dit niet zo, daar zit de hoorn vast in de schedel 'geworteld'. 

 

Neushoorns hebben een huid die wel 2 

centimeter dik kan worden. Er zitten 

meestal geen haren op. Alleen aan de 

oren en staart zitten haren. Sommige 

Aziatische neushoorns hebben zoveel 

plooien dat het net is alsof ze een harnas 

hebben. Afrikaanse neushoorns hebben 

dit over het algemeen minder. 

 

Solitair 

Over het algemeen leven neushoorns solitair, maar soms kun je wel eens een 

neushoornpaar tegenkomen in Afrika of Azië. Vrouwtjes van de witte neushoorn 

leven soms in groepjes en de Indische neushoorns delen dezelfde badplaatsen. 

 



 

 
 

Bij alle soorten zijn de volwassen mannetjes territoriaal ingesteld. Vrouwtjes juist 

weer niet! Bij de Indische neushoorn overlapt het leefgebied van mannetjes dat van 

de vrouwtjes. Ze markeren dan hun domein met hopen mest, die soms wel een 

meter hoog zijn! Zwakkere mannetjes moeten hun leefgebied delen met de 

sterkere. Maar ze doen geen pogingen om te paren met de vrouwtjes. 

 

Indische neushoornmannetjes vechten als ze elkaar tegenkomen, waarbij ze hun 

ondersnijtanden gebruiken. Dit lijdt vaak tot de dood van de zwakkere. Ook witte 

neushoorns hebben een systeem van sterke en zwakke mannetjes. 

 

 

 


