U !recht (6) Baarn, Leusden-Stoutenburg, Utrecht, Vreeland, Loosdrecht,
Loenen.
Zeeland (30) Axel, Sas van Gent, Terneuzen, Koewacht, Westdorpe, Hontenisse, Hulst, Hoek, Philippine, Zaamslag,
Vogelwaarde, St. Jansteen, Graauw en
Langendam, Clinge, Middelburg, Bruinisse, Haamstede, Burgh, Dreischor, Duivendijke, Ellemeet, Elkerzee, Kerkwerve,
Zierikzee,
Oosterland, Nieuwerkerk,
Noordgouwe,
Renesse,
Ouwerkerk,
Brouwershaven.
Noord,-Brabant (119) Alle gemeenten,
behalve: Fijnaart, Prinsenbeek, Berkel ,
Hilvarenbeek, Oost-, West- en Middelbeers, St. Michielsgestel, Drunen, Dussen, Eethen, Rijswijk, Giessen, Veen,
Wijk, Heusden, Alem, Lith, Grave, Esch,
Andel.
Limburg (97) Alle gemeenten. behalve: Roosteren, Susteren, Nieuwstadt,
Limbricht, Geleen, Beek, Spaubeek,
Nieuwenhagen, Thorn, Bunde, Bemelen,
Cadier en Keer, St. Geertruid, Slenaken.
Overijssel ( l 0) Zwoller kerspel, Deventer, Steenwijk, Losser, Ootmarsum, Denekamp, Vriezenveen, Stad-Delden, Hengelo, Goor.

Drentc (20) Emmen, Gasselte, Odoorn,
Vledder, A ssen, Eelde, Meppel, Ruinerwold, Dwingeloo, Nijeveen, De Wijk ,
Ruinrn, Hoogeveen, Zuidwolde, Diever,
Zuidlaren, Anlo, Gieten, Rolde, Norg.
Friesland (23) Ooststellingwerf, Smallingerland, Opsterland, Bolsward, Westdongeradeel, 't Bildt, Barradeel, Baarderadeel, Weststellingwerf, Haskerland,
Wymbritseradeel , Menaldumadeel, Franeker, Harlingen, Kollumerland, Leeuwarden,
Doniawerstal,
Lemsterland,
IJlst, Staveren, Sneek, ldaarderadeel,
Schiermonnikoog.
Gronin~cn (48) Groningen, Onstwedde, Appingedam, Haren, Oldekerk, Zuidhorn, Hoogkerk, Wildervank, Uithuizermeeden, Warffum, Ulrum, Leek, Hoogezand-Sappemeer, Beerta, Nieuwe-Pe~
kela, Oldehove, Delfzijl, Nieuweschans,
Wedde, Slochteren, Nieuwolda, Eenrum,
Ezinge, Usquert, Winschoten, Kloosterburen, Leens, Loppersum, Baflo, Vlagtwedde, Noorddijk, Oude-Pekela, Uithuizen. Muntend,a m, _Veendam, M,a rurn,
Grootegast, Grijpskerk, Adorp, Bedum,
Stedum, Ten Boer, Termunten, Noordbroek, Scheemda, Meeden, Finsterwolde,
Midwolda.

Rattenspiegel
Op de goede weg
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Zo'n slag komt aan !
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In de gemeente Echt (L) werd de actie
tegen de bruine rat in 1955 in be::,erkte
mate gevoerd, deels vóór, deels na de
voorlichtingsdag voor gemeentelijke rattenbestrijders die in Valkenburg op 2R
februari werd gehouden.
Vóór die die datum werden door de
Dienst Openbare Werken de vuilnisbelten en de beken onder handen genr1 rnen,
met zeer goede resultaten.
Na 28 februari hebben de twee bestrijders de in Valkenburg opgedane ervaring
in de praktijk gebracht op enkele be,drijven, die als rattenhaarden bekend
stonden.
Ze hebben hier bijzonder gunstige resultaten geboekt; o.a. werd een zeer
ernstige haard geheel van het ongedierte
gezuiverd.

De gemeente Gemert (N.Br.) heeft van
15 juli 1955 tot 15 februari 1956 de
bestrijding van de bruine rat en de zwarte rat ter hand genomen, hoewel de bruine hier het meest voorkomt.
In totaal werden gebruikt 20½ kg
cumarine-mengpoeder, 300 torpedo's en
3000 scilla-blokjes, uitgelegd onder leiding van de Dienst Gemeente·Nerken.
Er werden 153 bedrijven bezocht, hetgeen behoudens een enkele uitzondering
goede resultaten heeft opgeleverd, wat
ook blijkt uit het feit dat reclames bijna
niet voorkwamen en een tweede plaatsing van vergif niet meer nodig was.
Op een der bedrijven werden, na uitleg van 90 blokjes, 54 dode bruine ratten
gevonden.
Verder werd de bestrijding ter hand
genomen langs de verschillende rivi; rtjes,

zoals de Rips. Peelse loop en Bakelse
loop; alleen al langs de Peelse loop
werden 30 dode ratten gevonden.
Gezien de resultaten van de afgelopen
periode, zal de gemeente per I juli 1956
nogmaals met een intensieve bestrijding
beginnen.
En deze!

In de maanden oktober, november en
de:ember 1955 werd door de gemeentelijke rattenbestrijder in Kessel (L) op een
30-tal gemengde bedrijven en in een 20tal burgerwoningen de bestrijding van
het knagende ongedierte ter hand gencmen.
Deze bestrijding, die zowel de bruine
als de zwarte rat gold, had een gunstig
verloop. De resultaten zijn zeer goed te
noemen.
Thans komen nog enkele ratten voor
op de behandelde bedrijven. Deze krijgen een nabehandeling.
Alle boerderijen vrij

In een vorige actie tegen de bruine
rat heeft de gemeente Heerde (G) de
bestrijding grondig aangepakt.
Het beschikbare gemeentepersonee!
heeft de gehele gemeente voorzien van
scilla-porties. Een 150-tal boerderijen
werd behandeld.
Bij controle bleek, dat 130 bedrijven
ge.en klachten meer hadden, terwijl 20
voor nabehandeiing in aanmerking kwamen. Deze werd toegepast met behulp
van cumarine en haver.
Zonder uitzondering werden de boerderijen totaal gezuiverd, zodat men enkele weken na de actie kon zeggen:
Heerde is, althans "binnenshuis", vrij
van ratten.
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