BENOEMING NIEUW AFDELINGSHOOFD

In januari 1988 werd door de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid voor de
Milieuhygiëne van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer een oproep gedaan voor
sollicitanten voor de functie van Hoofd (v/
m) van de Afdeling Bestrijding van Dierplagen, tevens inspecteur van de volksgezondheid in algemene dienst.
Vermeld werd dat de Afdeling (12 medewerk(st)ers) zich bezig houdt met alle aspecten van de wering en bestrijding van
knaagdieren. insekten en houtaantastende organismen van niet-landbouwkundig
belang in de directe woon- en werkomgeving van de mens.
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Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam en werkzaam bij het
Centraal bureau voor Schimmelcultures
te Baarn. Zijn taak was het verrichten van
chemotaxonomisch onderzoek aan
schimmels met behulp van gecomputeriseerde analytisch-chemische apparatuur
(gasch romatog rafie-massaspektrometrie)
en het behartigen van octrooizaken met
betrekking tot micro-organismen. Hij deed
ruime ervaring op met informatica-systemen en heeft een groot aantal wetenschappelijke publicaties op zijn naam
staan.
De heer Weijman gaf leiding aan werkgroepen en organisatiecommissies van
symposia en trad op als voorzitter van

- uitstekende contactuele eigenschappen;
- ervaring in het leidinggeven aan een
kleine organisatie;
- goede redactionale vaardigheden;
- planmatig werkaanpak.
Op advies van de selectiecommissie onder voorzitterschap van mr. H.J.A.
Schaap, plv. hoofdinspecteur milieuhygiëne en van de medewerk(st)ers van de Afdeling werd als Hoofd van de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen benoemd de
heer dr. A.C.M. Weijman.

De functie-informatie was:
- leidinggeven aan en coördineren van
de werkzaamheden van de medewerkers van de afdeling;
leveren van bijdragen aan de beleidsvorming door advisering inzake de inhoud van de Bestrijdingsmiddelenwet
en andere milieuwetten;
beoordelen van de deugdelijkheid van
bestrijdingsmiddelen in het kader van
de toelating van z.g. huishoudbestrijdings- en voorraadbeschermingsmiddelen;
stimuleren en onderhouden van contacten met en het geven van voorlichting aan gemeentelijke diensten, ongediertebestrijdingsbedrijven en specifieke bedrijfstakken;
mede verzorgen van colleges/lessen/
lezingen bij cursussen, congressen, e.d.
Als vereist werd aangegeven:
- natuurwetenschappelijke opleiding op
universitair niveau (bij voorkeur biologie
met specialisatie biochemie, toxicologie
en/of entomologie), of een gelijkwaardige combinatie van kennis en ervaring
op het specialistische terrein van de
dierplaagbestrijding;
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twee internationale symposia. Als voorzitter van de werkgroep mycologie was hij
actief bij de planning van het onderzoek
aan schimmels in Nederland. Voor hem
zijn belangrijk een blijvende betrokkenheid bij zowel praktijkproblemen als wetenschappelijk onderzoek.
Alle medewerk(st)ers van de Afdeling Bestrijding van Dierplagen zijn bijzonder blij
met de benoeming van de heer Weijman
per 1 juli 1988 en hebben groot vertrouwen in een goede samenwerking.
Wij wensen hem veel succes als hoofd
van onze Afdeling.
H. van Blaaderen.

UIT DE BUITENDIENST
DE ZWARTE RAT AAN BOORD VAN HET BINNENVAARTSCHIP
Summary
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De heer Weijman werd in 1947 geboren,
is gehuwd en heeft 2 kinderen. Hij deed in
1973 het doctoraalexamen Biologie aan
de Rijksuniversiteit Utrecht en behaalde
in 1979 het doctoraat Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Sedert 1973 was de heer Weijman in vaste dienst verbonden aan de Koninklijke
Rat en Muis, 36 (2) 1988

'

Rats on board of ships most of the time
belang to the species Rattus rattus L. To
control rats on board of an in land navigation vessel is not simple but can be done.
By the use of baits with chlorophacinone
or bromadiolone as the active ingredient
a rat control action can be carried out. Because of the tact that the ship sails from
one place to another the help of the master of the vessel is needed. The rats must
have the opportunity to feed on the baits
tor several weeks. The best way to present the bait to the rats is in a feedingbox. Though it is not easy to control a ratpopulation on board ships with a baitmethod, it must be possible if it is given the
required attention tor a long period of
time.
Verspreiding vla waterwegen

-

In eerdere artikelen in Rat en Muis (oktoRat en Muis, 36 (2) 1988

ber 1982, maart 1986 en maart 1988)
kwam de verspreiding van de zwarte rat
(Rattus rattus L.) in Nederland aan de orde.
Uit de gepubliceerde verspreidingskaarten blijkt dat deze soort niet alleen voorkomt in een aaneengesloten (agrarisch)
gebied in Noord-Brabant dat ca. 60 gemeenten omvat. Ook in enkele zeehavens is de soort gesignaleerd. Eveneens
wordt vermeld dat de zwarte rat waargenomen wordt in graanbedrijven die een
eigen aanlegplaats voor schepen hebben. Deze (veevoeder-)bedrijven liggen
verspreid over heel Nederland. Het staat
vast dat de zwarte rat met de lading vanuit zeeschepen aan boord komt van binnenvaartschepen die de lading overnemen. Deze vervoeren hen op hun beurt
gratis verder landinwaarts.
Vervoer over water. "de kortste weg" zullen ook deze veelal donker gekleurde
acrobaten wel denken.
Ook doet de situatie zich voor dat zwarte
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