
 

 
 

Neushoornvogel 

Met zo'n enorme snavel besjes uit 

een struik plukken!? 

 

In verschillende delen van Azië komt een 

bijzondere vogel voor: De neushoornvogel. 

Deze grote vogel wordt wel 110 centimeter 

lang en heeft een kenmerkende snavel. Doordat hun snavel hol is maken de vogels 

een toeterend geluid. De neushoornvogel leeft in het regenwoud, omdat hij hier zijn 

favoriete eten kan vinden en het best kan broeden. 

 

Slimme vogels 

Neushoornvogels zien er grappig uit omdat ze een beetje suf kijken, maar ze zijn 

juist heel slim. Zijn rustige houding is voor hen namelijk een manier om tot rust te 

komen. Neushoornvogels zijn een bedreigde diersoort. Doordat er veel bomen 

worden gekapt in het regenwoud, hebben ze minder plek om fijn te kunnen leven. 

Ook wordt het steeds lastiger voor ze om een geschikte broedplaats te vinden. 

 

 
 

Uiterlijk 

De neushoornvogel dankt zijn naam natuurlijk aan zijn aparte snavel. Deze snavel 

is erg groot ten opzichte van zijn kop. Bovenop de snavel zit een soort hoorn. 

Hoewel de snavel erg zwaar lijkt, is hij juist erg licht.  



 

 
 

De veren van de neushoornvogel zijn vooral zwart, met een wit onderlijf. Rond zijn 

ogen is de vogel kaal. De staart van de neushoornvogel is wit, met een zwarte band. 

 

Voedsel 

Het lievelingseten van de neushoornvogel is de 

vijg. Als je de vogel in de natuur wilt zien, kun 

je ze het best zoeken rondom vijgenbomen. 

Hier is de kans het grootst dat je er één 

tegenkomt.  

De neushoornvogel eet ook andere soorten 

fruit, insecten, hagedissen en soms zelfs een 

kleine slang. 

 

Broeden 

Als een mannetje en een vrouwtje elkaar hebben gevonden, dan blijven ze de rest 

van hun leven bij elkaar. De neushoornvogels bouwen nesten in gaten van bomen. 

Deze gaten kunnen ze niet zelf maken, daarom moeten ze soms lang zoeken naar 

een geschikte broedplaats. Als ze eenmaal een goede plek hebben gevonden, dan 

kan het nest gebouwd worden.  

 

Het vrouwtje legt twee eieren per keer. 

Als ze gaat broeden, dan doet het 

mannetje iets geks. Hij metselt het 

vrouwtje namelijk in! Met modder sluit 

hij het nest af. Het vrouwtje kan nu 

ongestoord haar eieren uitbroeden. Het is 

de taak van het mannetje om het 

vrouwtje tijdens deze periode van 

voedsel te voorzien.  

 

Zodra de jongen zijn geboren, verlaat het 

vrouwtje het nest. Nu kan ze samen met 

haar mannetje op zoek naar voedsel. 

Telkens als het mannetje en het 

vrouwtje hun nest verlaten, sluiten ze 

het nest weer af. Neushoornvogels 

zorgen dus erg goed voor hun kinderen! 

 


