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Plaagdieren in het nieuws
Eigen huis magazine september 2017,

De Telegraaf 25 oktober 2017: ‘Het
loopt uit de hand’ - rattenvangers lopen
vast op nieuwe regelgeving

gen op de loer bij uitbreiding Lelystad Airport’
www.maxvandaag.nl/sessies/themas/natuur-milieu/
vogelbotsingen-liggen-op-de-loer-bijuitbreiding-lelystad-airport

NPO Radio1 4 november 2017: 14 tips

Nu.nl 14 november

om van zilvervisjes af te komen
www.nporadio1.nl/consument/656814-tips-om-van-zilvervisjes-af-te-komen

2017: Huizen bevatten
gemiddeld meer dan honderd soorten beestjes
www.nu.nl/wonen/5004926/huizenbevatten-gemiddeld-meer-dan-honderdsoorten-beestjes.html

p34-35: De bedwants – de feiten

BD 7 november 2017: Stroomstoring in
Veghel waarschijnlijk door rat: alle 640
huishoudens zijn weer aangesloten
www.bd.nl/veghel/stroomstoring-inveghel-waarschijnlijk-door-ongediertestraten-en-640-huishoudens-in-hetdonker~af1478e7

Max vandaag
8 november 2017: ‘Vogelbotsingen lig-

Boerderij 17 november
2017: Rattenplan verplicht in regeerakkoord
www.boerderij.nl/Home/
Achtergrond/2017/10/
Rattenplan-verplicht-in-regeerakkoord204858E

De volgende editie van DIERPLAGEN Informatie verschijnt op 17 maart 2018.
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