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Tekst: Albert Weijman, KAD

Wildpark Rotterdam, de stad als natuurgebied
Jelle Reumer is een schrijver met een originele visie op de natuur die in de stad steeds verder oprukt. Hij doet
dat als hoogleraar paleontologie die gespecialiseerd is in de evolutie van gewervelde dieren. Hij doet dat
als directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam die als stadsecoloog oog heeft voor de dieren
die in de stad leven. Hij doet dat ook als columnist van het dagblad Trouw in zijn wekelijkse column Jelle’s
Weekdier. Jelle Reumer weet wat schrijven is want hij schrijft serieus en tegelijkertijd met een aanstekelijk
relativeringsvermogen.
In zijn recente boek ‘Wildpark Rotterdam, de stad als natuurgebied’ overbrugt hij de tegenstelling die nog veel mensen zien tussen
de natuur enerzijds en de stad anderzijds. In de stad kan een oplettend mens evolutieprocessen voor zijn eigen ogen aan het werk
zien wanneer hij ziet dat veel dieren zich razendsnel aan de geboden kansen aanpassen. De auteur beschrijft een Amsterdams
zwanenpaar dat een nest bouwt van afval. Duiven die een nest van ijzer maken en kraaien die een nest van plastic bouwen. Patatmeeuwen die patat eten. Vinexvossen die door buitenwijken struinen. Het zijn voorbeelden van natuur die zich aanpast aan de
stadsomgeving die door Homo sapiens in toenemende mate wordt gecreëerd. Reumer maakt ons op aansprekende wijze attent op
de interessante biodiversiteit die zich in steden ontwikkelt. Plaagdieren horen daarbij.
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Pest Control News is het blad
voor de plaagdierbestrijder!
40 pagina’s achtergrondverhalen, commentaren, berichten en wetenswaardigheden,
niet alleen uit de Benelux maar ook uit andere delen van de wereld, bestemd voor
de plaagdierbestrijdingsbranche in Nederland, België en Luxemburg.
Verschijnt twee keer per jaar.
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