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De neushoorns (Rhinocerotidae) zijn een familie van grote
zoogdieren die heden ten dage vijf soorten telt die
voorkomen in Afrika en Azië. De neushoorn heeft een krom
naar achteren groeiende hoorn net achter het beweeglijke
deel van de neus; drie soorten hebben daarachter nog een
kleinere stomp; bij de Javaanse en de Indische neushoorn
ontbreekt die.
Er zijn nog vijf soorten neushoorns, waarvan de meeste in
meerdere of mindere mate bedreigd worden in hun voortbestaan door handel in producten van de
hoorn.
Elke soort kan elke dag wel 100 liter drinken en tientallen kilo's eten. Het voedsel is per soort
verschillend. Neushoorns die in Afrika leven zijn vooral grazers; ze eten vooral stevig gras of
takjes, terwijl Aziatische soorten stevige, grote takken verorberen. De Sumatraanse neushoorn
staat bekend om zijn zeer gevarieerde dieet, met allerlei soorten vruchten.
Het geslacht waar de familie haar naam aan dankt, Rhinoceros, werd door Linnaeus benoemd in
1758 in Systema naturae. John Edward Gray gaf als eerste de familie in 1821 een naam
Rhynocerotidae, waarbij hij ook een korte beschrijving gaf. Onder artikel 29 (lid 1 - 3) van de ICZN
moet de naam van de familie gespeld worden als "Rhinocerotidae" omdat ze gebaseerd is op de
naam van het geslacht Rhinoceros; "Rhynocerotidae" is dus een foutieve spelling. Artikel 19.2
schrijft voor dat een foutieve originele spelling gecorrigeerd moet worden maar dat de auteur en
het jaar van publicatie desondanks dezelfde blijven. De familienaam moet in dat geval als
"Rhinocerotidae Gray, 1821" geciteerd worden. Richard Owen was in 1845 de eerste die de
correcte spelling gebruikte. Vanwege Grays spelfout en de daardoor vermeende ongeldigheid van
de naam, wordt die daarom vaak onterecht als "Rhinocerotidae Owen, 1845" geciteerd.
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1975 Bouw acht woningen met singel dak.
3 t/m 19.

2

1967 Hoekwoning Okapistraat met garage in de achtertuin.

1962 Bouw 5 geschakelde woningen met 3 achterliggende garages.
4

1968 J. Ruwers.

6

1968 C.G. van de Pol.
1971 P.A. van Hoofstadt.

8

1968 G.N. Wols.

10

1968 F. Kiemeneij.
1971 C.I. Barendse.

12

1968 G.J. Westera.
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