Contactdagen
Gemeentelijke Ratténbestrijders
Het mag als bekend worden verondersteld dat onze afdeling elke 2 jaar een reeks contactdagen voor gemeentelijke rattenbestrijders organiseert. De bedoeling hiervan is het hernieuwen van het contact tussen de bestrijders onderling en met onze afdeling. Daarbij worden wederzijdse ervaringen uitgewisseld en de problemen besproken die zich in de praktijk
kunnen voordoen.
Aan deze bijeenkomsten, die van 10 tot ca. 16 uur duren en waarop onze nieuwe film
,,Ratjetoe" (in kleur, duur 20 minuten) zal worden vertoond, zijn voor de gemeenten, behalve de reis- en verblijfkosten der deelnemers, geen verdere kosten verbonden.
Het zal op prijs worden gesteld indien ook de directe chef van de gemeentelijke rattenbestrijder(s) een contactdag za l kunnen bijwonen.

Afscheid W. Groenewoud
Helaas moeten wij hier melding maken van het feit dat de Heer W. Groenewoud, rayonambtenaar van onze afdeling, per I oktober j.1. wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de dienst heeft verlaten. Eigenlijk was die leeftijd al in 1970 bereikt,
maar het bloed kruipt .....
Ruim 12 1/2 jaar heeft hij zijn energie en activiteit (beide in zeer ruime mate aanwezig) ten
bate van de ratten- en muizenbestrijding aangewend en we mogen zonder enige twijfel
stellen dat hij in z'n nooit verflauwde strijd tegen het ongedierte, steeds aan het langste
eind heeft getrokken.
Na achtereenvolgens - en wel van 26 september 1933 t / m 31 december 1958 - werkzaam
te zijn geweest bij de Landbouw Crisis Organisatie, de Centrale Crisis Controle Dienst
en de Alg. Inspectie Dienst, maakte de Heer Groenewoud op 1 januari 1959 zijn entree
bij onze afdeling. Tot I januari 1964 was dat de afd. Ratten- en muizenbestrijding (Faunabeheer, Landbouw), na deze datum de afd. Bestrijding van Ongedierte van de Hoofdinspec"
tie voor de Hygiëne van het Milieu (Volksgezondheid).

In zijn rayon -

de westelijke provincies - was de Heer Groenewoud bekend als een
ratten- en muizendeskundige, altijd bereid om gemeenten en partikulieren van voorlichting of advies te dienen.
Zijn collega's kennen hem als een opgeruimde, sympathieke figuur, aan wiens samenwerking zij bijzonder prettige herinneringen bewaren.

Schema 1971
In november I97 I zijn de 3 hieronder genoemde contactdagen gepland. In ons volgende
nummer zal het schema (eerste maanden 1972) voor de overige provincies worden vermeld.

Provincie Groningen:

woensdag 10 november 1971 in het gebouw van de Chr. Jonge
Mannen Vereniging, Spilsluizen N.Z. 9, Groningen.

Provincie Friesland:

woensdag 17 november 1971 in de Theeschenkerij "Prinsentuin",
Leeuwarden.

Provincie Overijssel:

woensdag 24 november 1971 in café-restaurant "Suisse". Luttekestraat 17, Zwolle.

Aangezien voor deze contactdagen geen konvokaties meer zullen worden verzonden, verdient het aanbeveling de genoemde data reeds nu vast te leggen.
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.. Overal waar mensen ziin, ziin ook ratten"

Tijdens de afscheidsreceptie op 29 september _i~ Wageningen, ~erd hem door Dr. Groen ,
Hoofdinspecteur voor de H ygiëne van het M 1heu, de eremedaille verbonden aan de orde
van O ranje-Nassau in het zilver, opgespeld (zie foto).

WILLEM BOOGAARD , D E RATTENVANGER VAN ALPHEN a/ d RIJN
(Aan het interview, afgenomen door
de Heer Henk Langerak en verschenen
in het Dagblad van Riin en Gouwe van
6 fehr. /971. 0111/enen wii het volgende).

Wij hopen dat de Heer Groenewoud en zij~ wederhelft, die per slot van rekenin_g ook lief
(en leed?) van de rattenbusiness met manlief deelde, nog een lange, voorspoedige en gezonde reeks van jaren, in het vooruitzicht hebben!
Redaktie " Rat e n Muis"

De Heer Boogaard is officieel park- en dierenverzorger van de gemeente (en heeft dus b.v.
de zorg over de herten van het Bospark) maar hij besteedt ruwweg 70% van zijn weektaak
aan de rattenbestrijding. Hij begon daar ongeveer 7 jaar geleden mee na een cursus in
Rotterdam, uitgaande van de Dienst Volksgezondheid te Wageningen (een door onze afdeling georganiseerde instructiedag - red. ,.Rat en Muis"). Hij gaat nu nog elk jaar " op
herhaling" om op de contactdag voor rattenvangers de nieuwste ontwikkelingen te vernemen.
Overal

Dankwoord
van de heer W. C.roenewoud
Aangezien het mij bij het verlaten van de dienst niet mogelijk was van allen persoonlijk
afscheid te nemen, wil ik gaarne van deze gelegenheid gebruik maken mijn dank uit te
spreken voor de prettige ontvangst (ter receptie) en de prettige samenwerking in het verleden ondervonden.
Ik hoop dat het U gegeven mag zijn nog vele jaren te mogen werken aan de bestrijding
van rat en muis en het ongedierte in het algemeen.
W. Groenewoud

Waar zitten nu die ratten in Alphen'! ,,O veral", zegt de man voor wie de bru ingrijze
knagers moeten oppassen. ,,Ze zitten door heel Alphen. Bij het omleidingskanaal daar bij
de Stevinstraat, bij de meelfabrieken, op de vuilstortplaats, het woonwagenkamp, bij de
plas in Ridderveld en op boerderijen, maar ook bij de mensen thuis."
,,En weet U hoe het komt? Dat begint al bij de bouwketen in de nieuwbouw a ls er broodresten naar buiten worden gegooid. Bij de 0ats waar de mensen - goedbedoeld hoor de eenden en de vogels voeren. We hebben het een paar jaar geleden bij de Louise de
Col ignystraat goed gemerkt, daar zaten ze tussen de brandkieren. We zijn er maanden
mee bezig geweest. De ratten kropen omhoog, zo tussen de plafonds en naar de zolder."
De rattenbestrijding valt onder de gemeentelijke reinigingsdienst, waarvan de Heer
G. Schotten het hoofd is. Ook hij weet wel het een en ander van de bestrijding af en praat
er dan ook met Willem Boogaard over mee.

f. 18.000
"Toen we er in Alphen mee begonnen kostte het per jaar zevend uizend gulden. Voor 1971
hebben we achttienduizend gulden begroot. Vorig jaar gebruikten we om de ratten te bestrijden vijfhonderd kilo haver, honderdvijftig kilo brood, 22 kilo giftig poeder en zeven
à acht nessen slaolie."
Vorig jaar, zo blijkt uit de antwoorden van de rattenvanger en zijn directe chef, werd zo'n
250 maal de hulp van de dienst ingeroepen. Maar de Heer Boogaard gaat niet alleen de
klachten na, hij strooit ook regelmatig vergif op vaste plaatsen waarvan hij weet dat er
zich ratten ophouden.
Zachte dood

De bestrijding van de ratten gebeurt in Alphe n veel met cumarine-poeder, een langzaam
werkend gif dat een bloedstolling-remmende werking heeft, waardoor de dieren (bruine
ratten, red.) na 3 of 4 dagen sterven aan inwendige bloedingen.
Volgens de Heren Scholten en Boogaard krijgen de ratten hierdoor een "zachte dood" en
wat vooral belangrijk is: zij weten niet waar het va ndaan komt. De schadelijke dieren blijven dus van het vergiftigde voedsel eten. Het vergif wordt zoveel mogelijk op voor kinderen,
maar ook voor vogels onbereikbare plaatsen gelegd, meestal zelfs nog afgedekt.
Markante uitspraak van Willem Boogaard: ,,Overal waar mensen zijn, zij n ook ratten. Een
rat leeft bij de mensen."
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