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Maandac den 4en Augustois p. was het

een h'uglijke dag voor de Zuid-Limburgers.
Het was nJI dien datum de feesteWjke inwi>-

ding en openimg van het nieuw gebouwde

Gem. Slachthuis te Kerkrade.

Des namiddlags ten 3 ure had de geestelijike

inwijding plaats, wetke inzegening werd

v-'rrlcht door den We’Eerw. Deken van Kerk-

rade in vol ornaat, gevolgd door misdienaars,

benevens den Burgemeester van Kerikrade en

den gemeente-secretaris.
Er waren zeer veel belangstellenden, waar-

onder de Burgemeesters der omliggende
plaatsen, zoowel van deze als van gene zijde
‘der grens, de Inspecteur der Volksgezondheid
Dr. Quaedvlieg, het geheele gemeentebestuur,
de besturen dér slagersbonden, verschillende

geestelijken en Professoren der bekende RJ(.

Hoogeschool te Rolduc.

De Burgemeester van Kerfkrade, de E.A.

Heer G. H. A. Hah ets, zeide in zijn ope-

ningsrede o.a. het volgende:
ik wil U bij dezen ;hartelij!k dank zeggeh

voor de belangstelling, die U toont op dezen

voor onze stad zoo heugelijken dag, waan.i

ik U een kleine geschiedkundige beschouwing
niet wil onthouden, die geleid heeft tot het

bouwen van dit, ons abattoir.

ißeeds in de raadsvergadering van 28 Juni
1912 werd in beginsel besloten tot het op-

richten van een slachtplaats, die volgens de

meening van het toenmalige college van B.

en W. zou dienen te komen in de nabijheid
van de Amelerbeek bij den Hammolen of

Briïgmolen.
Terloops wil ik hier opmerken, dat er ten

opzlichte der plaats, waar zoo’n slachthuis

zou komen te stahn geen verandering heeft

plaats gehad.
Voorioopig kwam men niet verder dan dit

besluit. De oprkjhtiing kwam opnieuw ter

tafel hl de raadsvergadering van 22 Mei 1914,

toen de gemeenteraad in het belang der

volksgezondheid besloot tot de oprichting van

een slachth al. Maar ook nu bleef bet bij
een besluit.

B. en W. richtten zkh op 14 November

1914 len derden male tot den gemeenteraad,

met het verzoek een blanco orediet te willen

\terieenen, tm einde de opridifing van een

slacWÖiuis voor te bereiden.

Terwm B. en W. de verwezenHjking van

plannen voorbereiden, kwam inmiddels

de Vee- en Vleesdjkenringswet van 25 juli

1919 tot stand. (De strekkSng der wet zullen

de meeste lezers wel kennen). In zijn verga-

dering van 19 Juni 1924 droeg de gemeente-

raad B. en W. op, de noödige stappen te

doen ter doorvoering der bouwplannen en

benoemde daartoe op den 18 Septemiber 1925

een commissie, bestaande uil 5 leden, onder

voorzitterschap van den heer Burgemeester,

Op 12 April 1926 werd definitiief besloten

'tot den bouw van een slachthuis annex ijis-

fabriek, waarvoor aanvankelijk een orediet

werd toegestaan van ƒ 292.500, hetgeen later

wend verhoogd tot ƒ 362.500.

Reeds op 16 Octoiber 1928 werd de bouw,

volgens de door den Directeur van den Alg.

.Technische n Dienst, den heer C. Duylkers,
In overleg met den heer Hamers, hoofd van

idem V'leeschkeutringsdfeenst, ein ,den heer

Ingenieur Koopman te ’s-Gravenhage, als ad-

viseur, opigemaakte plannen aanbesteed en

•gegund aan den heer W. y. Wersch, aan-

nemer te Kerkrade.

Met 'voortVairemMïeid wetid de bouw aah-

jgepakt en nu beleven wij dan de verwezeh-

jlijking van hetgeen reeds een 18-4al jaren

geleden een afgemeene wensch mocht worden

genoemd van ons gemeentebestuur.
. Wij hebben, ging de burgemeester voort,

op hygiënisch gebied nu het voordeel eener

keuting ‘bij centralisatie, Vorgemakkelilking
van laboratoriumonderzoek, geschiktmaking
van vieesch, als voedsel voor den mensch

door sterilisatie, betere contrèle bij verkoop

van vieesch voor de vrijbank bestenrd, en op

'afgekeurdi vieesch. Op economisch gebied

besparing van fcositen aan de slagers, die

anders genoodzaa'kt waren bun slachtplaatsen

volgens (de eisdhen der keurinigswet in te

'richten.

VefvaJgehs ®prak de Burgemeester zijn

opreidhte' voldoeninig uit over het werk van

iden gemfeente-arohitect, den heer Duykers,
ate ontwerper der plannen en leider van den

Frontaanzicht van het

hoofdgebouw.

Overzicht van het

Kcbouwencomplex.

Het hanglokaal, zooals het er wel niet dikwijls uit zal zien.



bouw, die door zijn kunde voor weinig geld
een schitterend, eenvoudig en doelmatig ge-
bouw hiadi doen verrijzen, en feliciteerde

daarbij den aannemer, den heer W. v.

Wersch, dat hij, als inwoner der gemeente
Kerkrade, het grootsöhe werk heeft mogen
maken.

Zooeven, zoo eimdigde die Burgemeester
gloedvolle, soms geestUge rede, is over

.'deze gebouwen en al de<genen, die hi'er zullen

arbeiden Gods Zegeb afgesmeekt. Ik draag
thans U, mijnbeer Hamers, namens het ge-
meent'ebestuur met volle vertrouwen de

directe, leiding dezer gemeentelijke instelling
op. Moige Goidis Zegen in lengte van jaren
rusten op uw arbeid alhier, opdat hij, zoo-

(doende worde een groote weldaad voor de

bevolking van Kerkrade. Dat Is de oprechte
wensch van den gemeenteraad en het ge-
meentebestuur. Dat is ook mijn hartgrondige
wensdh.

Op deze, rede volgde een welgemeend en

langdurig appla^rs.
Hierna kreeg het woord, de heer Quaed-

vlieg, Inspecteur der Volksgezondheid, die de

mijnwerkersstreek altijd het troetelkind heeft

gevonden voor het consumeeren van mlnder-

waardiig vleesdh, wat gelukkig, door het uit-

groeien van den keuringsdienst van baby tot

volwassen bedrijf en het opriehten van nuttige
instellingen thans weer ddt, in alle d'eelen

goed ingerich'te slachthuis, wel spoedig tot
het verleden zal behoo'ren. ,
De daarop volgende spreker, de sympa-

thieke directeur van het slachthuSs, de beer

Hamers, orrgstte veel bijval van de vele

aanwezige slagers en andere genoodügden,
met zijn hartelij'ke woorden, voornamelijk
tot zijn ondergeschikten en de gebruikers van

het slachtlhitis gericht, waarin hij om aller

medewerking vroeg en hun verzekerde ook

op zijn medewerking te kunnen rekenen, en

mochten er geschilpunten voorkomen, hij
steeds aan hun klachten of wenschen een

gewiltóg oor zoude leenen en zou doen wat
in zijn vermogen was, om voor allen een

raadgever te zijin in het belang der volks-

gezondheid en in het belang der slagers en

inwoners.

, Nadat vervolgens nog het woord was ge-
voerd door den heer Karstens nam'-ns de
Vereen, van Directeuren van openbare slachV

huizen; door den lieerD e b e t s, voorzitter Jer
R.K. Slagersvereeniging en door een vertegen-
woordiger van den Kring Zuid-Limburg van

den R.iK. Slagersbond, werd de eerewijn rond-
gediend en werd onder deskundige leiding in
drie groepen de geheele inrichting bezichtigd.

De inrichting van het abattoir.
Hier volgen de bijzonderheden over de in-

richting van het gebouw, waarbij ik nog iets
extra’s moet vermelden.

De stallen der varkens liggen ongeveer 1.50
M. boven den beganen grond en staan naar

buiten in verbinding met een los peèron buiten
het gebouw en op dezelfde hoogte als de stal-
len. Uit de stallen worden de varkens naar de
varkensvallen gedreven, waarvan er twee
stuks zijn, die door één man worden bediend.
Na de bedwelming rollen de dieren uit de var-

kensval en zoo over een schuifplank in de
broeiketels, die op den beganen grond staan.
ledere val heeft een broeiketel.

In de varkenshal kunnen per dag 300 var-

kens geslacht worden, terwijl de hal voor. het

grootvee, dus de runderhal, is berekend op
een capaciteit van 60 stuks grootvee per dag.
De varkensslachtplaats is voor een oningewei-
de zeer groot, maar er wordt in de mijnstreek

WACHT NIET

tot de termijn voor aangifte
voor het volgen van den 21 sten

dagcursus der
Siagersvakschool te Utrecht

bijna verstreken is.

Wilt ge U meer in het vak

bekwamen, de volledige worst-

makerij loeren, de vleeschhou-

werij meer in de perfectie, de

garneerkunst. meer veekennis.

boekhouding, meer ontwikke-
ling. volgt dan dezen 3 maan-

delijkschen cursus, aanvangen-
de 1 Sept.l
Cursusgeld ƒ 100. Voor een

kosthuis wordt desgewerrscht
door de school gezorgd.
Eerstvolgende avondcursus,

uitsluitend in garneeren en op-
maken van schotels, vangt aan
Woensdag 3 Sept. Cursusgeld
f 20,

Aanmelding of inlichtingen
vragen bij de E. N. Slagersvak-
school, Abattoir, Utrecht. Tele-
foon 13470.

Kijkje in de runderslachthal.

De machinekamer.

De varkens.slachthal met spreidersysteem



enorm, meer varkensvleesch dan rundvleesch

gegeten.
De koelinrichting bestond uit 42 cellen,

waarvan 36 stuks ter grootte van 1.20 M. bij
1.80 M. en 6 stuks ter grootte van 1.80 M. bij
2.40 M. De huurprijs bedraagt per jaar voor

de kleine cellen ƒ 150, voor de groote ƒ 300.

De voor de koeling gebruikte compressor heeft

een capaciteit van 45.000 cal. per uur,

De ijsfabriek heeft een capaciteit van 146

staven ijs van 25 kg. per dag. De compressor,

daarvoor bestemd, heeft een capaciteit van

45.000 cal. per uur. Deze compressoren zijn
geleverd door de Apeldoornsche Machinefa-

briek v.h. Loog Landaal en worden gedreven
ieder door een motor van 25 P.K.

De warm-watervoorziening is geleverd door

de firma Gönnerman te Haarlem, terwijl 2

stoomketels ieder van 6 Atm, overdruk en ver-

vaardigd op de fabriek van Hagoort te Til-

burg, voor die verwarming moeten zorgen.

De transportbanen, met spreidersysteem e:t

de andere in een modem slachthuis benoodig-
de gereedschappen en werktuigen zijn gele-
verd door de Noord-Nederlandsche Machine-

fabriek te Winschoten en verdienen door hun-

ne degelijke en nette afwerking allen lof. De

weegtoestelfen, tusschen de transportbanen

aangebracht, zijn geleverd door v. Vucht te

Haarlem. Die voor de grootveehal heeft een

vermogen van 750 kg., voor de kleinveehal

500 kg.
De inrichting van dit technisch gedeelte is

onder leiding van Ir. Koopman tot stand ge-

komen.

Bij het betreden van het terrein door de

architectonisch prachtig uitgevoerde poort
heeft men rechts de Directeurskamer, het la-

boratorium, de preparatenkamer, portierka-
mer en tevens het loket voor de slachtbrief-

jes enz.: links de cantines en het locaal der

vrijbank. Daarop volgt, als men vanaf de poort

rechtdoor gaat, het hanglokaal, met rechts de

koelcellen en links de grootere slachthal en

daarvoor de varkensslachthal, links daarvan

weer de darmenslijmerij met stoomkookketel.

Achter het hanglokaal de ruime waschgelegen-
heden met ijzeren kleerkasten. Daarop volgen
de ijsfabriek en de machinekamer.

Geheel links op het terrein staat het steri-

lisatiegebouw voor het vrijbankvleesch. Dit

gebouw zal, zoonoodig, verbonden worden met

de darmenslijmerij, door middel van een lucht-

spoor.

Volgens den heer Koopman is er een elec-

trisch bedwelmingsapparaat besteld, dat ech-

ter nog niet was aangekomen.
Wat het geheele interieur betreft komt den

heer Duijker alle lof toe. Hij is er in geslaagd

aan een grafkelder (want dat is het toch voor

de beesten, al worden zij er dan ook niet bij-

gezet) een vroolijk en smaakvol aanzien te

geven. De betegeling van alle lokalen, welke

betegeling is uitgevoerd in klein formaat te-

gels, die geleverd zijn door de tegelfabriek te

Schiedam, zijn iets of wat gekleurd en op

smaakvolle wijze gerangschikt en niet zoo

eentonig als gewoonlijk wit en nog eens wit.

Door alle lokalen loopen ter hoogte van

2 M.'ïtoven den vloer een paar smalle blauwe

tegelbandjes.

De hulipl{eurmeester,de heer Lucker, die

voor de slagers in Kerkrade een oude bekende

is, en de rechterhand van den directeur, kan

trotsch zijn op zijn werklokalen.

N.V. Noord Nederlandscho Machinefabriek
WINSCHOTEN.

Wij leverden de slachttechnische installaties

voor het Openbaar Slachthuis te Kerkrade.

Reeds installeerden wij:

Amersfoort, Boxtel, Eindhoven, Goes, Gouda,

Heerlen, Hillegom, Oosterbeek-Renkum, Rheden,

Sliedrecht, Soest, Utrecht, Veghel, Wageningen,

Winschoten, Zeist, Zutphen Djokja (Ned.-Indië),

Exportslachterij N.C.B. Boxtel, Exportslachterij

Nijmegen, Exportslachterij Amersfoort.

In uitvoering zijn o.a. nog:

Breda, Helmond, Sneek, Olden-

zaal, uitbreiding Den Haag, enz.

Lokaal waar de ijsstaven vervaardigd worden.


