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Jelle Reumer is columnist van het dagblad Trouw. Daarnaast is hij ook directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en hoogleraar paleontologie in Utrecht. Elke zaterdag verschijnt in Trouw een paginagroot verhaal over een alledaagse,
bizarre, zielige of bedreigde diersoort. Bij al die soorten horen ook lastige dieren of plaagdieren en tal van columns zullen
dan ook professionele, ‘groene’, bestrijdingstechnici kunnen inspireren. Bijvoorbeeld de columns over de zwarte wegmier,
de bruine rat, de gans, de stadsvos, de eikenprocessierups, de steenmarter, de teek, de wesp, de halsbandparkiet en het zilvervisje. Ze worden door Jelle Reumer in een ruimer verband beschreven. In een aanstekelijke taal. Met humor en met ernst.
Jelle’s weekdieren is een boek dat de geïnteresseerde lezer, de professional en de leek, glimlachend aan het nadenken zet!
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