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Afscheid van ir. B.T. Bosman als hoofd van de
Afdeling Bestrijding van Dierplagen
Summary

Parting of ir. B.T. Bosman as head of the
Department of Pest Control.

Bij zijn afscheid werden hartelijke woorden gesproken door mr. H.J.A. Schaap,
plv. hoofdinspecteur van de Hoofdinspectie Milieuhygiëne als meest betrokkene,

Speeches on September 30th at the
parting reception of mr. Bosman

Under his guidance the Department of
Pest Control intensified attention to prevention and control of insects and mites.
Methods were developed a.o. in complex
buildings tor the con trol of pharaoh 's ants
and cockroaches, which lead to 100%
results.
Coördinated actions lor the eradication of
the roof rat in the province of NoordBrabant and the control of warfarin
resistant brown rats were organized.
Mr. Bosman wanted professional ski Il in
the entire line of business. He became the
first chairman of the Foundation lor
Professional Pest Control Training.
He maintained contacts with scientists,
inspection departments, local authorities
and Pest Control companies.
He took part in the preparation of legislation tor the prevention and control of
pests, which resulted in an instrument of
Pest Control management philosophy.

•

Op 30 september j.1. werd in de ochtend
afscheid genomen van ir. B.T. Bosman,
op die dag nog hoofd van de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen te Wageningen. Hij was ook inspecteur in algemene
dienst van de Hoofdinspectie Milieuhygiëne te Leidschendam.
De heer Bosman is werkzaam geweest bij
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in
Arnhem en werd per 1 september 1974
benoemd als hoofd van de toenmalige
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.
Hij nam deze stap omdat het zuiver
wetenschappelijk onderzoek hem niet
langer geheel beviel en hij aan een werkkring met meer " management" de voorkeur gaf.
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Aandacht van 8 . T. Bosman en ega.

De heer A. Hoek sprak een dankwoord
namens de Nederlandse Vereniging van
Reinigingsdirecteuren. Hij memoreerde

Ir. M.E.E. Enthoven

mede namens de hoofdinspecteur ir.
M.E.E. Enthoven die de heer Schaap kort
inleidde.

De heer A . Hoek dankt de heer Bosman
namens de Ned. Ver. voor Reinigingsdirecteuren.

Hartelijke woorden gesproken door
mr. H.J.A. Schaap
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de goede samenwerking, o.a. tot uitdrukking gebracht in het tot stand komen van
de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding.
De heer H. van Blaaderen sprak namens
het personeel van de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen. Hij had dit kortgeleden
ook gedaan tijdens een zeer gezellig
samenzijn van de medewerkers van de
Afdeling met partners ten huize van de
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H. van Blaaderen spreekt namens de medewerkers van de Afdeling Bestrijding van
Dierplagen

familie Bosman. Door hem werd benadrukt dat de Afdeling de heer Bosman
zeer zal missen.
De heer Schaap memoreerde dat de
werkzaamheden van de Afdeling voorheen uitsluitend lagen op het gebied van
de wering en bestrijding van ratten en
muizen i.v.m. materiële schade en gevaar
voor de volksgezondheid. Onder leiding
van de heer Bosman werd het werkgebied
uitgebreid en werd meer gedaan aan
wering en bestrijding van insekten.
Ondermeer in grootschalige objecten
zoals flatgebouwen en instellingen van
gezondheidszorg hebben tropische insekten de kans plagen te veroorzaken.
De faraomier kan alleen doelmatig worden bestreden met lokazen op basis van
chloordecone, een bepaald niet milieuvriendelijke stof. De heer Bosman heeft
destijds bij de Hoofdinspectie Milieuhygiëne het voorstel gedaan om voor de
toepassing van deze werkzame stof te
gaan werken met ontheffingen voor professionele ongediertebestrijders, een
heel eigensoortige regeling die in de
milieusfeer niet zo gebruikelijk was.
Bestrijdingsmethodieken waarbij een
goede organisatie, berichtgeving en juiste
97

1

1

1
toepassingstechnieken vereist zijn
werden ontwikkeld, waardoor zowel de
bestrijding van de faraomier, als van
kakkerlakkensoorten 100% resultaat
opleverden.
Alertheid en organisatievermogen waren
ook belangrijke steunpunten bij de aanpak van de bestrijding van de zwarte rat in
een groot deel van de provincie NoordBrabant en recent bij de problemen met
resistentie van de bruine rat in de oosthoek van Overijssel. In al die gevallen
werd snel het nodige onderzoek verricht,
een doordachte bestrijdingsaanpak van
de grond verkregen, met medewerking
van eigen mensen die sterk werden
geënthousiasmeerd.
De heer Bosman heeft de vakbekwaamheid in de hele branche, zowel bij ambtelijke als particuliere bestrijders
nagestreefd.
De Afdeling Bestrijding van Dierplagen,
de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven en de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren vonden elkaar in 1976. Dat resulteerde in de oprichting van de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding
(S.V.O.) op 5 september 1977. De heer
Bosman werd de eerste voorzitter van de

s.v.o.

Als docent van de S.V.O. en als spreker
bij de contactdagen van de Afdeling,
nascholingscursussen voor keurmeesters
en vele lezingen heeft hij op heldere wijze,
met veel gevoel voor humor, mensen
beginnend of al vergevorderd in het vak,
uitgelegd wat ze wel en wat ze vooral niet
moeten doen, als ze met een plaagdierprobleem te maken krijgen.

dingsfirma's en gemeentebestuurders.
Ook internationale contacten waren talrijk: congressen op het vakgebied werden
bijgewoond en consultatiereizen werden
gemaakt naar Egypte en Lybië in het
kader van de ontwikkelingssamenwerking
in verband met rattenproblemen in die
landen.
De functie-aanvaarding van hoofd van de
Hoofdafdeling Bodembescherming bleef
tijdelijk. In verband met een grotere interesse voor werkzaamheden in de uitvoerende sfeer keerde de heer Bosman terug
als hoofd van de Afdeling Bestrijding van
Dierplagen, hetgeen illustreerde dat hij
vóór alles een doener is.
In het eigen vakgebied werd het geduld
op de proef gesteld bij het werken aan een
ontwerp van wet op de wering en bestrijding van dierplagen. Maar het werken aan
een beleidsterrein dat niet erg politiekgevoelig is, is een zaak van lange adem.
De heer Schaap stelde dat het voorbereiden van het wetsontwerp een vruchtbare
zaak is geweest. Daardoor kwam een stuk
beleidsfilosofie op tafel, waarbij duidelijk
werd hoe dierplaagbestrijding een terechte plaats inneemt in een op bescherming
van de natuur en het ecologisch evenwicht gericht departement.
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Alle sprekers wensten de heer Bosman
veel succes toe voor de toekomst, zowel
persoonlijk als voor zijn werk in het
bedrijfsleven.

Daarnaast kunnen worden genoemd de
activiteiten voor de opzet van een eigen
rattenlaboratorium, de voorbereiding van
twee verhuizingen, en vooral de hechte
contacten met wetenschapsmensen,
keuringsdiensten , particuliere bestrij-
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