RATTENBESTRIJDING LANGS WATERWEGEN

De directeur van het gemeente/ijk reinigingsbedrijf te Almelo, de heer J. Schipper, zond
ons onderstaande bijdrage van een zijner personeelsleden, de heer J. Meyer.
Voor deze attentie spreken wij hier graag onze dank uit.

gecontroleerd (minstens I keer per week). Blijkt na verloop van tijd dat er op een bepaalde
plaats niet meer wordt opgenomen, dan kan de put elders worden ingegraven.
De levensduur van de putten is lang. Ze zijn gemakkelijk schoon te maken met een handveger met lange steel. Het overtollige vergif kan men aan het uiteinde van de buis opvangen
en meenemen. Doordat de putten regelmatig verplaatst kunnen worden is het benodigde
aantal laag te houden. Ze zijn ook zeer geschikt om als permanente voederplaats te dienen.
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Na verschillende mogelijkheden te hebben beproefd om ratten langs kanalen, sloten en
andere waterwegen en lozingen effectief te kunnen bestrijden, is onze aandacht gevallen op
betonnen doorstroomputten.
Deze putten zijnj:: 50 cm lang, 40 cm breed en 30 cm hoog en voorzien van een betonnen
losse deksel. Bij onze dienst worden ze voorzien van een metalen deksel dat met een klembeugel rondom de put bevestigd wordt. Dit deksel wordt voorzien van een hangslot zodat,
wanneer de put gebruikt wordt, onbevoegden en nieuwsgierigen er niet bij kunnen komen.
In de invoeropeningen worden p.v.c.-buizen aangebracht van 10 cm 0 . Deze buizen worden met de opening naar de waterkant gekeerd. De afstand tot de waterkant moet niet te
groot zijn, maar hangt van de omstandigheid ter plaatse af. Bij een ruige begroeiing kan
zij verder verwijderd zijn dan bij een gladde beschoeiing.
Het vergif wordt in plastic-zakken in de putten gelegd en de opname wordt regelmatig

AFSCHEID IR. A. J. OPHOF

In het rustiek gelegen Rhedense restaurant "De Wildwal" heef! ir. A. J. Ophof als hoofd
van de afdeling Bestrijding van Ongedierte (Wageningen), ressonerend onder het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, op 31 janauari j.l. afscheid genomen wegens,
zoals dat officieel heet, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
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Onder-ons

Afbeeldingen van betonnen doorvoerputten t.b. v. rattenbestrijding langs kanalen
e.a. waterwegen.
Gem. Reinigingsbedrijf, Almelo.
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In de vóór-namiddag werd het afscheid en petit comité gevierd met de naaste medewerkers
en hun dames; ook enkele oud-medewerkers(sters) waren present. Tijdens dat meer intieme
onder-ons heeft een 3-tal sprekers de heer Ophof en eega danig in de bloemetjes gezet met
woorden en geschenken, maar ook letterlijk. Achtereenvolgens traden voor het voetlicht
de heren G. J. Pop (redakteur "Rat en Muis"), N. J. Groot als rayonambtenaar met de
langste dienstadem (hij zat nl. al jaren vóór 1949 verwoed achter de ratten aan) en G. v.
Rossem, hoofd van de afdeling Entomologie van de Plantenziektenkundige Dienst, met
wie de heer Ophof een jarenlang zakelijk en persoonlijk contact heeft gehad.
Met goed gekozen, hartelijke woorden richtte de heer Ophof, die op I november 1974 de
teugels van de afdeling al 25 jaar in handen had, zich niet alleen tot de sprekers, maar tót
elk van zijn medewerkers; ook de oud-gedienden werden niet vergeten. Speciaal memoreerde hij de uiterst loyale samenwerking met alle leden van de afdeling, waardoor deze
laatste kon uitgroeien tot wat zij nu is.
Officieel

In het meer officiële gedeelte van de middag schetste dr. N. J. A. Groen, hoofdinspecteur
van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de Hygiëne van het Milieu, allereerst de
ambtelijke loopbaan van de heer Ophof om vervolgens diens vele verdiensten op het terrein
van de ongediertebestrijding te belichten. Hij heeft het onderzoek bij universiteiten gestimuleerd: leptospiren (ziekte van Weil), huidaandoeningen (mijten) en trichinosen. In samenwerking met de Veterinaire Hoofdinspectie heeft hij onderzoek van zoönosen verricht.
En zeker mag ook herinnerd worden aan zijn voorbereidend werk i.v.m. de totstandkoming
van een wet op de ongediertebestrijding. Het verheugde spreker dan ook dat hij de scheidende functionaris diens benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau mocht meedelen en hem de daarbij behorende versierselen opspelden.
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AFSCHEID VAN DE HEER D. W. LANGEVELD

Dr. Groen heeft de
heer Ophof d~ versierselen (officier
orde Oranje Nassau) opgespeld.
Foto Drent,
Arnhem.

Dr. N. van Tiel , directeur van de Plantenziekten kundige Dienst, beperkte zich in zijn toespraak vnl. tot de periode 11 11 / 49- 1/ 1/ 64 waarin de heer Ophof als ambtenaar van het
Ministerie van Landbouw en Visserij de leiding van de afdeling Gewervelde Dieren, later onder de Directie Faunabeheer - die van de afdeling Ratten- en Muizenbestrijding heeft
gehad.
Nadat de heer Ophof beide sprekers had bedankt en zijn erkentelijkheid voor de verleende
onderscheiding had uitgesproken, hebben vele vertegenwoordigers van het ministerie en van
andere overheidsdiensten afscheid van hem genomen.
Persoonlijk
En thans nog een kort persoonlijk woord, dat ik geschraagd weet door de instemming van
alle collega's.
~ijn langdurige samenwerking met de heer Ophof heeft mij doen beseffen dat zijn leiding
zich o.m. kenmerkte door een waardevol drieluik: het schenken van vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid aan zijn personeel. Drie begrippen die de ware teamgeest volop
hebben bevorderd en die zijn medewerkers ten zeerste waardeerden. En - apropos - met
die 3 schenkingen is hij door geen van hen ooit teleurgesteld.
Wij danken hem voor zijn menselijke stuurmanskunst en wij hopen allen oprecht dat hij
en :-'n echtgenote nog een heel lange tijd voor de boeg hebben, samen met hun kinderen en
kleinkinderen èn met hun liefhebberijen.

Op 15 mei 1952 kwam de heer Lange veld in dienst bij wat toen nog heette de "Afdeling
Gewervelde Dieren" van de Plantenziektenkundige Dienst. Het zou spoedig blijken dat de
beslissing om de heer Langeveld als medewerker te verbinden aan deze jonge afdeling
die, wat betreft de uitvoering van haar taak nog maar in de kinderschoenen stond, een zeer
gelukkige was geweest.
Langeveld ontpopte zich zeer spoedig toi een medewerker voor wie geen moeite te veel
was waar het de belangen van de afdeling gold. Voor hem was de klok slechts het instrument dat aangaf wat hij nog kon doen als anderen hun dagelijkse werktijd beëindigden en
wat hij daarná nog voor de dienst kon doen.
Een gelukkige bijkomstigheid was dat de heer Langeveld ook in grote mate de gave van
het woord had. Dit feit, gecombineerd met zijn gevoel voor tact en zijn diplomatieke eigenschappen, maakte dat hij vaak iets positiefs kon bereiken waar een ander wellicht zou falen.
~!tijd weer wist hij zijn gehoor tot het laatst toe te boeien, ongeacht of hij een voordracht
hield over ratten- en muizenbestrijding dan wel sprak op een contactdag voor gemeentelijke
rattenbestrijders.
Met fotografie als zijn liefhebberij heeft Langeveld vele nachten opgezeten in varkenshokken , op zolders enz. voor het maken van actiefoto's van ratten.
Het zijn ook zijn prachtige foto's geweest die er in niet geringe mate toe hebben bijgedragen de belangstelling in binnen- en buitenland voor ons mededelingenblad "Rat en
Muis" te wekken.
Daarnaast was de heer Langeveld ook sociaal geëngageerd. Veel heeft hij ondanks zijn
drukke werkkring gedaan voor zijn kerk en voor de opvang van wat losgeslagen jonge
mensen die gevaar liepen de verkeerde weg op te gaan.
Een woord van hulde past hier ook voor mevrouw Langeveld, die haar echtgenoot altijd in
alle opzichten heeft gesteund en die toch misschien soms wel wat te kort gekomen is, gezien
de vele avonden dat haar man op pad was voor het houden van voordrachten.
Helaas bleek de geest sterker geweest te zijn dan het lichaam: begin 1973 stortte de heer
Langeveld in. Ondanks alle mogelijke medische zorg en de medewerking die het Ministerie
kon geven, werd hij niet meer geheel de oude.
De Rijksgeneeskundige Dienst zag zich genoodzaakt om hem per I januari 1975 om gezondheidsredenen voor alle diensten af te keuren.
De heer Langeveld laat hiermee een lege plaats achter, die moeilijk te vervullen zal zijn.
Mede namens alle medewerkers en ook oud-medewerkers wens ik hem en zijn gezin alle
sterkte toe, die nodig zal zijn om deze vroegtijdige pensionering te dragen. Dat het hem
gegeven zal zijn om nog vele, vele jaren een gelukkig leven te leiden.
Ik ben er zeker van dat ik deze wens ook uitspreek uit naam van allen die ooit met de
heer Langeveld contact mochten hebben gehad.
Ir. A. J. Ophof

En mag ik dan tot slot als redakteur van "Rat en Muis" de beslist niet louter egoïstisch
bedoelde wens uitspreken dat onze lezers het "Ir. A. J. Ophof' nog vele malen in ons blad
boven een artikel van zijn hand mogen zien prijken?
G. J. Pop
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