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1. Inleiding 
 

1.1. Geschiedenis van het Openbaar Slachthuis te Heerlen en de Keuringsdienst van Vee en Vlees 
in de "Kring Heerlen". 

 
In 1865 achtte de raad van de gemeente Heerlen het wenselijk een slachthuis te bouwen, waarin alle 
slachtingen zouden moeten plaatshebben, zodat de keuring van het vlees gemakkelijk kon worden 
ingevoerd1. Aanleiding hiertoe waren de vele maatregelen die moesten worden genomen om de in de 
verschillende delen van ons land heersende veepest (thyphus contagiosus boum) te voorkomen2. De bouw 
van dit slachthuis ging echter niet door, daar een ruiling van grond hiervoor in 1866/1867 niet plaats kon 
vinden3. 
 
Waarschijnlijk ook, omdat het gevaar voor de veestapel alhier toen niet meer aanwezig was, waardoor ook 
de maatregelen voor de keuring van vee en vlees buiten werking waren gesteld. B & W konden deze 
maatregelen echter weer in werking stellen wanneer zij dat nodig achtten4. Mede op grond hiervan werd aan 
de te Heerlen wonende (rijks-)-veearts Duysens in 1879 met ingang van 01.01.1880 een jaarlijkse subsidie 
van f. 50,-- toegekend, waarvoor deze in voorkomende gevallen als gemeenteveearts en keurmeester van 
vlees en spek zou moeten optreden5. 
 
In 1985 werd door de raad keuring van alle slachtdieren, behalve van varkens, in de algemene 
politieverordening verplicht gesteld (ingevoerd per 01-01-1886)6. 
 
Het keuren door Duysens was in 1912 aanleiding tot grote opschudding, daar hij volgens een andere 
veearts een aan septichaemia puerperalis gestorven koe -hij had deze ziekte niet waargenomen- had 
goedgekeurd voor consumptie. Door een commissie ad hoc benoemd in de raadsvergadering van 13 januari 
1913 werd hierover verslag uitgebracht op 2 september 1913. In dit rapport komt de commissie tot de 
conclusie, dat de tot dan toe toegepaste wijze van keuren geen afdoende waarborgen bood voor het 
afleveren van voor consumptie geschikt vlees, waarbij het ontbreken van een slachthuis, waarbuiten geen 
slachting mocht plaatshebben als voornaamste oorzaak werd aangegeven. De commissie vond het zo 
spoedig mogelijk oprichten van een gemeenschappelijk slachthuis een dringende eis. De raad besloot aan 
B&W op te dragen advies in te winnen inzake de oprichting van een slachthuis7. 
 
Dat een goede vleeskeuring zonder een gemeentelijk slachthuis onmogelijk was, werd overal in het land als 
zodanig erkend. De Hinderwet van 2 juni 1875 is op de allereerste plaats aangenomen om tot openbare 
slachthuizen te komen met verplicht gebruik door alle slagers, zodat een einde kon worden gemaakt aan de 
gevaren voor de volksgezondheid, welke waren verbonden aan het gebruik van de slecht geoutilleerde en 
onhygiënische particuliere slachtplaatsen. Dit verplicht gebruik is lange tijd een twistpunt geweest, dat 
uiteindelijk in 1901 resulteerde in een wijziging van artikel 4 van de Hinderwet, waardoor de gemeenten vrij 
waren het verplicht gebruik van de openbare slachthuizen te regelen8. 
 
De slachthuizen boden slagers tegen betaling van rechten de gelegenheid om te slachten. De gemeente 
stelde de benodigde outillage beschikbaar en paste deze zo nodig aan. Deze bedrijven moesten minimaal 
selfsupporting zijn, waarop over het algemeen de tarieven waren gebaseerd. Na vermelde wetswijziging 
nam het aantal slachthuizen in ons land sterk toe, hoewel de grootste stijging van dit aantal zich eerst na het 
in werking treden van de bepalingen van de Vleeskeuringwet 1919 voordeed, waarbij alle slachtplaatsen -
                                                      
1 Gemeentearchief Heerlen (GAH.) Notulen gemeenteraad Heerlen, 3 okt 1865 
2 GAH. Archief van de gemeente Heerlen, 1814-1918, vlg.nr. 423. Publicatie d.d. 18-09-1865, waarin diverse richtlijnen ter voorkoming 

van de veepest op[enbaar worden gemaakt. GAH. Notulen gemeenteraad Heerlen, 14 en 25 sept. 1864, 26 dec 1866 en 5 jan 
1867. 

3 GAH. Notulen gemeenteraad Heerlen, 30 apr 1866, 29 mei 1866 en 2 mrt 1867 
4 GAH. Notulen gemeenteraad Heerlen, 1 mrt 1866 en 30 apr 1867. Wel was men nog voorzichtig: op de St.Jobsmarkt van 10 mei 

1867 werd geen rundvee toegelaten. 
5 GAH. Notulen gemeenteraad Heerlen, 30 dec. 1879. In de raadsvergadering van 24 dec. 1878 werd een soortgelijk verzoek 

afgewezen. 
6 GAH. Notulen gemeenteraad Heerlen, 1 sept. 1885 en 16 okt 1885. Zie ook:GAH. Archief van de gemeente Heerlen, 1814-1918, 

vlp.nr. 1403: Instructie voor de keurmeester d.d. 18 dec. 1885 en de verordening op de heffing en invordering van keurloon d.d. 
16-10- 1885. 

7 GAH. Notulen gemeenteraad Heerlen, 13 jan. 1913 en 2 sept. 1913. 
8 S.O. van Poeltje. Hinderwet, Woningwet en Ruimtewet. In: De Nederlandse Gemeente, 6 (1952) 49. Oppenheim. De Hoge Raad 

contra de openbare slachthuizen. In: Tijdschrift voor veeartsenijkunde, 28 (1901) blz. 315/322. 
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ook de particuliere- aan de eisen, hierin gesteld, dienden te voldoen in 19279. Volgens een ingezonden stuk 
in de Limburger Koerier van 23 september 1913, waarin de inzender zich uitspreekt tegen een openbaar 
slachthuis in Heerlen, zouden de nieuw gestichte abattoirs met grote verliezen werken10. 
 
Inmiddels had ook de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid in een vergadering van 
de Gezondheidscommissie voor Heerlen en omstreken gewezen op de noodzaak van slachthuizen, daar er 
een te groot aantal -bovendien slecht ingerichte- slagerijen was, waardoor de kans op verkoop van 
minderwaardig vlees zeer was toegenomen. Dit laatste werd nog eens extra versterkt naar de toenemende 
grote vraag naar vlees door de enorme bevolkingsaanwas in de regio als gevolg van de trek naar de 
mijnen11.Op 6 november 1913 werd door de Gezondheidscommissie een bijeenkost georganiseerd waarin 
de directeur van het Openbaar Slachthuis te Nijmegen een voordracht hield over de wenselijkheid van 
oprichting van een slachthuis12. Naar aanleiding hiervan gingen B & W zoeken naar een veterinair deskundig 
adviseur voor de bouw van een slachthuis, welke werd gevonden in Dr. W. Stuurman, directeur van het 
Openbaar Slachthuis te Leiden. 
 
In verband met het uitbreken van de eerste wereldoorlog bleef deze zaak een tijdje liggen, doch in 1916 
werden de plannen serieus ter hand genomen, hoewel de rendabiliteit door de burgemeester in twijfel werd 
getrokken, daar rekening gehouden moest worden met de sterke groei van de gemeente13. 
 
Heerlen werd bij besluit van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, afdeling Crisiszaken bureau 
Volksvoeding, van 20 juli1918 no. 41402a aangewezen als centrumgemeente, waar het voor distributie 
bestemd vlees afkomstig moest zijn van een centrale slachtplaats. Daar er geen particuliere slachtplaats 
hiervoor aanwijsbaar was en hier het vleesverbruik hoger was dan elders in het land -aan mijnwerkers 
werden belangrijke extra-rantsoenen verstrekt- werd besloten tot het bouwen van een provisorisch 
slachthuis. De bouw hiervan werd op 31 december gegund aan N.V. Technisch Bureau van H. Rutgers te 
Den Haag, terwijl de Technische inlichting werd gegund aan Joh. Van Dorp te Den Haag14. 
 
Het noodgebouw werd gepland voor 10 jaren. Op 10 maart 1919 werd na vaststelling van zijn instructie de 
eerste directeur, Dr. Hendrik Jan Kars, door de raad benoemd, die zijn functie aanvaardde per 1 april van 
dat jaar. Tevens werd de gemeenteveearts en keurmeester Duysens per 01-01-1920 ontslagen, terwijl hij bij 
de indiensttreding van Dr. Kars groot verlof kreeg15. De eerste taken van de directeur waren mede de bouw 
en inrichting van het noodslachthuis te begeleiden en verordeningen te ontwerpen, zoals deze op 26 
augustus 1919 door de raad werden vastgesteld:  
a. verordening tot wering van de verkoop en het gebruik van ondeugdelijk vlees in de gemeente Heerlen;  
b. verordening op het gebruik van het openbaar slachthuis te Heerlen;  
c. verordening op het heffen en invorderen van rechten voor het gebruik van het openbaar slachthuis te 
Heerlen16. 
 
Naar aanleiding van deze verordeningen merkten G.S. op, dat zij veel bepalingen bevatten, die ook werden 
aangetroffen in de Vleeskeuringwet 1919. B & W wilden echter het slachthuis spoedig openstellen en 
achtten de verordeningen urgent; na het in werking treden van de vleeskeuringwet zou men deze wel 
aanpassen. De verordening onder a. werd naar aanleiding van enkele opmerkingen van G.S. door de raad 
opnieuw vastgesteld in hun vergadering van 4 november 191917. Hert noodslachthuis aan de Gringel werd 
op 12 januari 1920 officieel geopend en in gebruik genomen. Het publiek werd op 18 januari 
daaraanvolgend gelegenheid gegeven het slachthuis te bezichtigen18. 
 
Op grond van het in werking treden van artikel 21 van de Vleeskeuringswet 1919 werden op 01-08-1922 de 
instructies voor de ambtenaren belast met de keuring, respectievelijk de herkeuring van vee en vlees 
vastgesteld19. Op grons van genoemd artikel van de vleeskeuringswet werden door G.S. van Limburg in 

                                                      
9 H.H. Nijssen. Het slachthuis. Eindhoven, (1938), blz 2. GAH. Notulen Slachthuiscommissie Heerlen, 21 sept. 1923. De 

Gemeentestem, 77(1927)3929 punt 3. 
10 Voor en tegen; is een slachthuis in Heelen noodzakelijk? In: Limburger Koerier, 23 sept. 1913. 
11 GAH. Archief Gezondheidscommissie voor Heerlen en omstreken, 1902-1933, inv.nr. 3. Notulen 12 dec 1912. 
12 GAH. Archief Gezondheidscommissie voor Heerlen e.o., 1902-1933, inv.nr. 482. 
13 GAH. Archief van de gemeente Heerlen, 1814-1819, vlp.nr. 2469. dossier 1182 AZ. 
14 Archief gemeentesecretarie Heerlen, 1919-1964, omgeïnventariseerd. Dossier: bouw van een noodslachthuis, 1916-1929. GAH. 

Notulen gemeenteraad Heerlen, 9 okt 1918. 
15 GAH. Notulen gemeenteraad Heerlen, 10 mrt 1919. 
16 GAH. Notulen gemeenteraad Heerlen, 26 aug 1919. 
17 Archief gemeentesecretarie Heerlen, 1919-1964, ongeïnventariseerd. Dossier: Verordeningen Slachthuis, 1919-1928. 
18 Archief gemeentesecretarie Heerlen, 1919-1964, ongeïnventariseerd. Dossier: bouw van een noodslachthuis, 1916-1929 
19 GAH. Archief gemeentesecretarie Heerlen, 1919-1945, volgnr. 2142-2144. 
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1922 aanbevelingen gedaan om samen met de gemeenten Schaesberg, Voerendaal, Nieuwenhagen, 
Ubach over Worms en Eygelshoven een gemeenschappelijke keuringsdienst van vee en vlees te vormen. 
Onderhandelingen met deze gemeenten liepen echter op niets uit. Nieuwenhagen, Ubach over Worms en 
Eygelshoven wilden zelf een slachthuis bouwen. 
 
Bij K.B. van 21-07-1923 no 10 werd Heerlen echter aangewezen als centrumgemeente voor de tevens 
daarin verplicht gestelde gemeenschappelijke keuringsdienst van vee en vlees in de gemeenten Heerlen, 
Nieuwenhagen, Eygelshoven, Ubach over Worms, Schaesberg, Voerendaal en Klimmen (Kring Heerlen). 
Over de door Heerlen ontworpen gemeenschappelijke regeling werd geen overeenstemming bereikt, zodat 
deze niet voor 1 februari 1924 aan G.S. ter goedkeuring kon worden voorgelegd. In een vergadering van 
vertegenwoordigers van G.S. met de betrokken burgemeesters werden de geschillen besproken, waarop 
G.S. op 27 juni 1924 de gemeenschappelijke regeling vaststelden. 
 
Deze regeling trad per 01-08-1924 in werking. Op die datum werden ook van kracht de in de raad van 
Heerlen d.d 07-10-1924 vastgestelde instructies voor de ambtenaren belast met de keuring respectievelijk 
de herkeuring van vee en vlees in de kring Heerlen20. 
 
Reeds in 1920 begonnen de besprekingen voor de bouw van een nieuw slachthuis, waarbij de eerste jaren 
gezocht werd naar een daarvoor geschikt terrein, hetgeen enigszins werd bemoeilijkt, omdat men 
aanvankelijk een spoorwegaansluiting wilde, waarvoor men het terrein zo moest kiezen, dat het 
raccordement zo goedkoop mogelijk werd21. In de raadsvergadering van 7 april 1925 werd het terrein te 
Molenberg aangewezen, dat aan de hiervoor gestelde eisen voldeed, hoewel van een spoorwegaansluiting 
werd afgezien, daar de kosten ervan te zwaar op de exploitatie zouden drukken en bovendien in die jaren 
het transport per vrachtauto toenam. Aanvankelijk had men er bezwaren tegen het slachthuis op genoemd 
terrein te bouwen, daar men in de naaste toekomst in de directe omgeving woningbouw verwachtte. 
 
Volgens de directeur was een modern ingericht slachthuis absoluut reukloos. Bovendien waren de terreinen 
al eigendom van de gemeente en behoefde de belangrijkste aanvoerweg (Voskuilenweg) slecht verbeterd 
en verbreed te worden. Op 30 juni 1925 kreeg de directeur van Openbare Werken opdracht om plannen te 
ontwerpen en een begroting en een exploitatie-opzet op te stellen. De belangrijkste adviseurs hierbij waren 
Ir. D.J. Mink uit Haarlem voor de koeltechnische installaties en Ir. Edm. Riehl uit Amsterdam voor de 
slachttechnische installaties. De aanbesteding vond plaats op 23 december 1926, waarna het werk werd 
gegund aan aannemer C.J. Buyzen uit Sittard, die op 24 januari 1926 met de werkzaamheden begon. De 
koeltechnische installatie werd geleverd door N.V. Burkom & Son uit amsterdam. De totale stichtingskosten 
bedroegen f. 495.376,1222. Op 3 januari 1929 werd het gebouw officieel door burgemeester Van Grunsven 
geopend23. 
 
Behalve aanleg van de in de hinderwetvergunning van 1930 verplicht gestelde 
afvalwaterzuiveringsinstallatie in 1931-1936, de uitbreiding van de koelinstallaties in 1933-1934 en enkele 
andere wat minder grote uitgaven voor verbetering en uitbreiding van de gebouwen en installaties bleken 
ingrijpende nieuwe voorzieningen tot ongeveer 1958 niet noodzakelijk. In 1958 werd door de raad een 
krediet van f 25.000,00 beschikbaar gesteld voor vergroting van de koelruimte24, terwijl daarna - mede naar 
aanleiding van het exploderen van een in 1934 geleverde compressor in 195925 -gebouwen en inrichting 
aanmerkelijk werden gemoderniseerd, welke modernisering inmiddels noodzakelijk was geworden, doordat 
al op diverse plaatsen nieuwe slachtsystemen werden toegepast. 
 
Daarnaast moesten in de jaren zetig tal van ingrijpende vernieuwingen plaatshebben in verband met het 
voldoen aan de eisen gesteld in de richtlijnen van de Raad de E.E.G. om in 1965 de erkenning als 
?hygiënisch slachthuis?, welke men voor Heerlen met zijn streekverzorgende functie noodzakelijk achtte, te 
verkrijgen. Bovendien was deze erkenning nodig voor exportslachtingen, hoewel deze toen slechts beperkt 
werden verricht en steeds werden gezien als een middel voor het benutten van de aanwezige 
overcapaciteit. Na 1965 was het aantal exportslachtingen sterk toegenomen, zelfs zo, dat dit het aantal 
slachtingen voor het binnenland sterk ging overtreffen. Daardoor diende binnen de bestaande gebouwen 

                                                      
20 Archief gemeentesecretarie Heerlen, 1945-1955, volgnr. 5899. 
21 GAH. Notulen slachtcommissie, 9 nov. 1920 en 22 mrt 1922.  
22 Archief gemeentesecretarie Heerlen, 1919-1964, ongeïnventariseerd. Dossiers: bouw van een slachthuis, 1922-1932 en terreinen en 

wegen slachthuis, 11921-1930. 
23 Limburgs Dagblad, 4 jan. 1929. 
24 Archief gemeentesecretarie Heerlen, 1919-1964, ongeïnventariseerd . Dossiers: verbouwingen en onderhoud slachthuis, 1931-1959. 
25 Inv.nr. 142. Limburgs Dagblad, 25 juni 1959. De Limburger, 25 juni 1959. 
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gezorgd te worden voor uitbreiding van de slachtcapaciteit en moesten verder verbeteringen worden 
aangebracht, opdat de tot wederopzegging verkregen E.E.G. -erkenning gehandhaafd kon blijven26. 
 
Ook moesten diverse voorzieningen worden getroffen om de stankoverlast voor de bewoners van de stad 
rond 1950 in de onmiddellijke nabijheid van het slachthuis gebouwde woningen te voorkomen. In 1959 laten 
deze hun eerste klachten horen27. De stankoverlast is uiteindelijk één der hoofdoorzaken tot opheffing van 
het slachthuis geworden. Doordat de in 1975 te vernieuwen hinderwetvergunning hierdoor -zo het zich liet 
aanzien- niet kon worden verleend, kon onmogelijk -mede gezien de landelijke situatie na 1965 rond het 
slachthuiswezen, waarin men tot samenvoeging van openbare slachthuizen en vergroting van de 
vleeskeuringkringen wilde komen28- worden geïnvesteerd om de slachtcapaciteit aanzienlijk te vergroten. 
Om de slachthuisgebruikers in die investeringen inspraak te geven werd bij besluit van B & W van 15 juni 
1964 de slachthuiscontactcommissie ingesteld. 
 
Omdat investeringen uitbleven -de firma Colaris had om productie-uitbreiding gevraagd- en door conflicten 
met de vleesgrossiers over het aanvoeren van slachtvee begon de genoemde firma een eigen bedrijf. Het 
gemeentebestuur van Heerlen en de slachthuisdirectie moedigden hiertoe aan, omdat het inmiddels al 
duidelijk was, dat het slachthuis op de bestaande plaats niet te handhaven viel. Bovendien was het in dit 
stadium moeilijk verdedigbaar, dat het Heerlense slachthuis -meer exportslachtingen!- streekverzorgend zou 
zijn. Na het in bedrijf stellen van het abattoir van de firma Colars te Ubach over Worms per 1 april 1977 
verviel tweederde van de productie29. 
 
Aanleiding tot het voorstel tot samenvoeging van openbare slachthuizen was het volgende:  
a. sinds 1965 dienden de slachthuizen in verband met de E.E.G.- eisen te worden gemoderniseerd30;  
b. het artikel 8 van de Vleeskeuringwet 1919 stond op de helling. Hierin was bepaald, dat vlees, ingevoerd 
vanuit een andere vleeskeuringkring nader aan keuring moest worden onderworpen. De gemeenten 
mochten daarvoor een invoerkeurloon heffen;  
c. het rijk ging subsidies verstrekken voor de bouw van particuliere slachthuizen. 
 
In de gemeenten met een openbaar slachthuis werden deze inkomsten veelal in de exploitatierekening van 
het slachthuis opgenomen. Op grond van de technische en hygiënische vooruitgang en de landelijke regels 
ter waarborging van de hygiëne tijdens het slachten stelde de minister van Volksgezondheid dat de 
exploitatie van een slachtinrichting niet meer primair een taak van de overheid was. Vooruitlopende op de 
intrekking van artikel 8 werd dit door diverse grossiers sinds medio april 1977 geboycot, dat wil zeggen dat 
het ingevoerde vlees niet meer ter nadere keuring werd aangeboden. 
 
Per 1 januari 1978 werd artikel 8 afgeschaft. In dezelfde wetswijziging werd geregeld, dat vanaf die datum 
de kosten van de vleeskeuringsdiensten werden overgenomen door het rijk. Dit kwam er in de praktijk op 
neer, dat een scheiding tussen de dienst Openbaar Slachthuis en de Vleeskeuringsdienst moets worden 
doorgevoerd31. 
 
Voordat deze scheiding tot stand kwam, stapte de gemeente Klimmen bij K.B. van 12 maart 1977 no 80 uit 
de Kring Heerlen. Voor de nieuwe vleeskeuringsdienst van slachtdieren en vlees in de Kring Heerlen 
(behalve Klimmen) is per 01-08-1979 een nieuwe gemeenschappelijke regeling van kracht geworden32. 
 
In 1974 bleek, dat stichting van het in 1970 geplande streekslachthuis voor Zuid-Limburg te Nuth geen 
doorgang kon vinden. Hoewel het Rapport i/z de positie en toekomst van het Openbaar Slachthuis en de 
Keuringsdienst van vee en vlees der gemeente Heerlen, samengesteld door een daartoe ingestelde 
ambtelijke werkgroep, in 1972 voor het bestaande slachthuis in financieel-economisch opzicht - zij het met 
rationalisering van het productieproces- een gunstige exploitatieopzet voorspelde33, sprak de raad zich bij de 

                                                      
26 Inv.nr. 103, 109,110. 
27 De Nieuwe Limburger, 24 juli 1959. Limburgs Dagblad, 25 julie 1959. 
28 Inv.nr. 100, 269/272. 
29 Inv.nr. 103. limburgs Dagblad, 22 okt en 6 nov 1975. 
30 Veel slachthuizen moeten wijken voor nieuwe eisen; modernisering nodig in 44 abattoirs. In: De Volkskrant, 3 febr 1965. 
31 Inv.nr. 101, 102, 167. Bijlage van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nr. 14179, nr 3 blz 17. G.J. te Wechel. Noodslachting van 

artikel 8? In: De Nederlandse Gemeente, (1977) 11, blz 138/140. G.A. de Graaff. Enkele financiële aspecten van de keuring van 
vlees en vleeswaren. In: Gemeentefinanciën, (1967) februari. Rapport van de commissie herstructurering openbare slachthuizen. 
Den Haag (ministerie van landbouw en visserij- ministerie van Volksgezondheid en milieuhygiëne), 1976. 

32 Archief gemeentesecretarie Heerlen, dossier: Gemeenschappelijke regeling voor de keuringsdienst van vee en vlees, 1950-1979. De 
Limburger, 4 nov 1975. 

33 Inv.nr. 264. De ambtelijke werkgroep is ingesteld bij besluit van B & W d.d. 14 mei 1973. 
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bespreking van het rapport op 4 juni 197434 uit tegen handhaving van het slachthuis, daar men vond, dat een 
slachthuis niet meer in een woonomgeving thuishoorde. 
 
De conflicten met de grossiers in oktober 197535 deden B & W in hun vergadering van 27 oktober 1975 het 
principebesluit nemen, dat het slachthuis binnen vijf jaar verdwenen moest zijn36. De afbouw van het 
slachthuis werd begeleid door een in die vergadering in het leven geroepen ambtelijke werkgroep, 
?werkgroep Openbaar Slachthuis?, die moest dienen om tot een zo goed mogelijke belangenbehartiging 
van alle bij de opheffing betrokken partijen te komen. Daar de overheid te Heerlen slachtende grossiers 
samen met anderen het slachthuis te Kerkrade in eigen beheer gingen exploiteren, besloot de raad in haar 
vergadering van 6 december 1977 dat het Heerlense slachthuis uiterlijk op 31 december 1978 zou worden 
gesloten37. Deze termijn werd ten behoeve van de grossiers -per 1 juli 1978 samengegaan in ?Slachthuis 
Kerkrade B.V.? -verlengd tot 17 februari 1979, daar de verbouwing van het slachthuis in Kerkrade nog niet 
gereed was. 
 
Op 15 februari werd het laatste varken geslacht, 19 februari het laatste vlees afgevoerd, terwijl de laatste 
(wnd.) directeur, P.H.J. Spreksel, per 01-04-1979 met pensioen ging. Op 2 mei 1979 stelde de raad een 
krediet van f 345.150,00 beschikbaar voor de sloop van het gebouwencomplex,38 dat juist 50 jaar zijn 
diensten voor de vleesvoorziening in de regio had vervuild. 
 

1.2. Geschiedenis van het Archief 

 
Evenals de organisatie van het Openbaar Slachthuis en de Vleeskeuringsdienst tot 1978 een eenheid 
vormden, zijn de archieven van deze instellingen één. De systematiek voor de archiefvorming heeft in de 
loop der jaren nogal wat veranderingen ondergaan. Bij de inventarisatie werden de volgende stelsel van 
ordening voor de correspondentie waargenomen: 
 
I. 1919-1920: Een stelsel, waarbij de ingekomen en uitgaande stukken alfabetisch op naam van de afzender 
resp/ geadresseerde werden opgeborgen39. 
 
II. a. 1920-ca 1930: Een systematisch rubriekenstelsel40  
b. ca 1930-1938: Als a, doch met sterk gewijzigde systematiek41. 
 
III. a. apr 1939-1946: agendastelsel42.  
b. mei 1946- apr 1960 : Grotendeels het agendastelsel, waarbij de ingekomen en uitgaande stukken in 
afzonderlijke series werden opgeborgen, behalve de stukken in inv. Nrs. 93-96, terwijl de ingekomen 
stukken van derden in de periode van mei 1946-1956 alfabetisch op naam van de geadresseerde werden 
opgeborgen. Vanaf 1956 heeft men een gedeelte van de correspondentie op onderwerp opgeborgen43. 
 
IV. mei 1960-juli 1963: Een mengvorm van dossier- en rubriekenstelsel, waarbij niet bekend is of er een 
bepaalde systematiek werd opgevolgd44. 
 
V. aug 1963- 1979: Systematisch dossierstelsel, gebaseerd op de basis-archiefcode van de V.N.G.45 
 
Tijdens een archiefinspectie door de provinciaal inspecteur der archieven einde 1973 werden de onder I t/m 
III genoemde archieven in behoorlijk desolate toestand aangetroffen. Het oudste gedeelte lag in een ruimte, 

                                                      
34 GAH. Notulen gemeenteraad Heerlen, 4 juni 1974. De Limburger, 5 juni 1974. Limburgs Dagblad, 5 juni 1974. 
35 Limburgs Dagblad, 22 en 23 okt 1975. De Limburger, 22 en 23 okt 1975. 
36 Inv.nr 103. 
37 GAH. Notulen gemeenteraad Heerlen, 6 dec 1977. 
38 GAH. Notulen gemeenteraad Heerlen, 2 mei 1979. 
39 Inv.Nr. 78-79. 
40 Inv.nr 115 
41 Inv.nr 73 
42 Inv.nr. 80-86 en 92-96. Naast deze in de inventaris beschreven ingekomen en uitgaande stukken bestond er nog een serie 

ingekomen en uitgaande stukken van/aan het gemeentebestuur van Heerlen. 
43 Inv.nr. 87-91. Naast de hier aangeduide ingekomen en uitgaande stukken bestonden er nog een serie ingekomen stukken van het 

gemeentebestuur van Heerlen, uitgaande stukken aan het gemeentebestuur, ingekomen, resp. uitgaande stukken betreffende de 
administratie (rappelbrieven, stukken betreffende kantoorbenodigdheden, e.d.), welke series in hun geheel voor vernietiging in 
aanmerking kwamen. 

44 Inv.nr. 116. Lijsten van archiefstukken bij de verklaringen van overdracht. 
45 Inv.nr. 116 en 76. 
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waar het onderhevig was aan vocht, vuil en schimmel. Bovendien was het niet geordend en 
geïnventariseerd, terwijl archiefstukken zonder verklaring van vernietiging werden vernietigd. Daarom kreeg 
het Slachthuis van B & W opdracht het oude bestand te ordenen en te beschrijven en over te dragen aan 
het gemeentearchief, voortaan gebruik te maken van een vernietigingsverklaring en de berging voor het 
oud-archief te verbeteren. Inspectie door de gemeentearchivaris in 1976 wees uit. 
 
Dat de toestand rond dit archief aanmerkelijk was verbeterd. Het oud-archief was redelijk goed 
ondergebracht en globaal gesplitst in te bewaren en te vernietigen stukken46. Na het gereedkomen van de 
nieuwe archiefbewaarplaats van de gemeente Heerlen in november 1977 is op 24 mei 1978 het oud-archief 
(6,5 ml) overgebracht. Ne de sluiting van het slachthuis volgde op 6 maart 1979 het resterende gedeelte (20 
ml). In de verklaringen van overdracht zijn bepalingen opgenomen, die de openbaarheid van het archief 
beperken47. Ne de overbrenging weer het totale archief geïnventariseerd na uitschieten van de voor 
vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden. 
 

1.3. Verantwoording van de invetarisatie en de vernietiging 

 
Door de vele ordeningsstelsels, die in dit archief zijn toegepast leek het ondoenlijk de archieven te ordenen 
en te beschrijven volgens het structuur- en/of restauratiebeginsel. 
 
Na uitschieten van de daarvoor in aanmerking komende bescheiden volgens de "lijst van voor vernietiging in 
aanmerking komende stukken in gemeentearchieven" van 14 januari 1948 (gewijzigd 8 september 1978) en 
de "ontwerplijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van 
gemeentelijke en intergemeentelijke organen" van januari 197948 bleek dat de mappen uit de 
rubriekenstelsels (zie B II en IV) voor het grootste deel "dossiers" waren geworden, zodat deze -zij het met 
wat herordening- bij de stukken betreffende bijzondere onderwerpen konden worden ondergebracht in een 
indeling die in hoofdzaak is gebaseerd op de archiefcode van de V.N.G. 
 
Om de inventarisatie duidelijk te houden is deze onderverdeeld in A. Stukken van algemene aard, waarin 
o.a. de onder B) genoemde ingekomen en uitgaande stukken I en III zijn beschreven en B. Stukken 
betreffende bijzondere onderwerpen. 
 
Door onverantwoorde vernietiging in het verleden ontstonden er hiaten in het archief, waardoor het 
uitschieten voor vernietiging werd bemoeilijkt. De meeste ontbrekende stukken zijn echter in andere 
archieven terug te vinden. Echter ontbreken er ook unieke stukken, waaronder enkele register van 
ingekomen en uitgaande stukken het meest worden gemist49. Met name voor de ingekomen en uitgaande 
stukken genoemd onder B) I en III zullen derhalve brievenlijsten noodzakelijk zijn. 
 
In de bijlage is opgemerkt, dat alle ingekomen en uitgaande stukken van/aan het gemeentebestuur van 
Heerlen voor vernietiging zijn afgezonderd. Uit contacten met de afdeling interne zaken van de gemeente is 
gebleken dat dit verantwoord is. De archieven III en IV zijn bewaard, daar deze onvoldoende in het archief 
van de gemeentesecretarie voorkomen. 
 

1.4. Inlichtingen voor de raadpleging van het archief. 

 
Naast de in deze inventaris beschreven archiefbescheiden, zal raadpleging van andere archieven veelal 
noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat alle correspondentie met het gemeentebestuur van Heerlen is 
vernietigd. Daarnaast zijn er archieven, die aanvullende informatie bevatten op zaken, die in dit archief 
worden genoemd. 
 
Deze archieven zijn:  
- archief van de gemeente Heerlen, 1814-1918  

                                                      
46 Archief Gemeentelijke oudheidkundige dienst Heerlen. Dossier: inspectie door de gemeentearchivaris van de archieven van 

Openbaar Slachthuis en Vleeskeuringsdienst, 1975-1979. 
47 Inv.nr. 116. 
48 Vooruitlopend op de vaststelling hiervan is met deze lijst gewerkt. Daadwerkelijke vernietiging volgt als deze lijst is vastgestel, mits de 

daarin gestelde termijnen zijn verlopen. 
49 Zie voor hiaten inv.nr 60-77. 
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- archief van de gemeentesecretarie van Heerlen na 1919 (voor alle zaken)  
- archief van de dienst van publieke werken der gemeente Heerlen (voor stukken betreffende gebouwen en 
terreinen)  
- archief van de slachthuiscommissie (raadscommissie, waarvan het secretariaat bij een ambtenaar ter 
secretarie was ondergebracht)50  
- archief van de commissie ex artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling voor de keuringsdienst van vee 
en vlees in de ?Kring Heerlen? (secretariaat was ondergebracht ter gemeentesecretarie van Heerlen)  
- archief van de personeelsdienst van de gemeente Heerlen (voor personele zaken)  
- archief van de ambtelijke werkgroep ?werkgroep Openbaar Slachthuis?, 1975-1979 (secretariaat was 
ondergebracht ter gemeentesecretarie van Heerlen)  
- archief van de veterinaire inspectie van het staatstoezicht op de volksgezondheid, afd. Limburg (voor 
algemene richtlijnen en voorschriften betreffende de vleeskeuring e.d.) 
 
De openbaarheid van dit archief is beperkt. Alle stukken jonger dan 30 jaar worden niet, dan met 
toestemming van B & W van Heerlen ter inzage gegeven. Voor stukken betreffende het personeel 
persoonlijk en de processen-verbaal is deze openbaarheid 75 jaar beperkt. 
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50 Deze commissie is in 1951 opgeheven. Haar taken zijn daarna overgenomen door de raadscommissie voor de bedrijven. 
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2. Inventaris van het archief van het openbaar slachthuis van de gemeente Heerlen 
en de Keuringsdienst van vee en vlees in de "Kring Heerlen",, 1919-1979 
 

2.1. Stukken van algemene aard. 

 
 1-59 ?Jaarstukken?, inhoudende: het jaarverslag; de begroting van het openbaar 

Slachthuis; de begroting van de Vleeskeuringsdienst; de proefbalans; de rekening 
en balans van het Openbaar Slachthuis, de rekening van de Vleeskeuringsdienst; 
het jaarverslag voor de veterinaire inspecteur, maand-of kwartaalstaten van 
slachtingen en in- en uitvoerkeuringen, 1920-1978 (1979).  59 omslagen 
N.B. De jaarverslagen over 1928, 1943, 1944 en 1945 zijn niet verschenen;  
die van 1975-1978 zijn alleen in concept aanwezig (niet uitgegeven);  
voorts ontbreken: de begroting van het openbaar slachthuis en die van de vleeskeuringsdienst over 
1920- 1927;  
de proefbalans over 1920-1937; 1966-1978;  
de rekening van het openbaar slachthuis over 1931, 1938, 1941, 1946, 1978;  
de rekening van de vleeskeuringsdienst over 1925, 1932, 1935, 1936;  
het jaarverslag voor de veterinair inspecteur over 1920-1929; 1935; 1969-1978;  
de maand- of kwartaalstaten van slachtingen en in-en uitvoerkeuringen over 1920-1929, 1932-1935, 
1942- 1945 

 1 1920 1 omslag 
 2 1921 1 omslag 
 3 1922 1 omslag 
 4 1923 1 omslag 
 5 1924 1 omslag 
 6 1925 1 omslag 
 7 1926 1 omslag 
 8 1927 1 omslag 
 9 1928 1 omslag 
 10 1929 1 omslag 
 11 1930 1 omslag 
 12 1931 1 omslag 
 13 1932 1 omslag 
 14 1933 1 omslag 
 15 1934 1 omslag 
 16 1935 1 omslag 
 17 1936 1 omslag 
 18 1937 1 omslag 
 19 1938 1 omslag 
 20 1939 1 omslag 
 21 1940 1 omslag 
 22 1941 1 omslag 
 23 1942 1 omslag 
 24 1943 1 omslag 
 25 1944 1 omslag 
 26 1945 1 omslag 
 27 1946 1 omslag 
 28 1047 1 omslag 
 29 1948 1 omslag 
 30 1949 1 omslag 
 31 1950 1 omslag 
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 32 1951 1 omslag 
 33 1952 1 omslag 
 34 1953 1 omslag 
 35 1954 1 omslag 
 36 1955 1 omslag 
 37 1956 1 omslag 
 38 1957 1 omslag 
 39 1958 1 omslag 
 40 1959 1 omslag 
 41 1960 1 omslag 
 42 1961 1 omslag 
 43 1962 1 omslag 
 44 1963 1 omslag 
 45 1964 1 omslag 
 46 1965 1 omslag 
 47 1966 1 omslag 
 48 1967 1 omslag 
 49 1968 1 omslag 
 50 1969 1 omslag 
 51 1970 1 omslag 
 52 1971 1 omslag 
 53 1972 1 omslag 
 54 1973 1 omslag 
 55 1974 1 omslag 
 56 1975 1 omslag 
 57 1976 1 omslag 
 58 1977 1 omslag 
 59 1978 (1979) 1 omslag 

 
 60-77 Agenda?s en indicateurs, 1920-1979. Met hiaten.  15 katernen en 3 delen 

 60 Agenda, 1920-1922 1 katern 
 61 Indicateur, 1928 1 katern 
 62 Indicateur, Jan-mrt 1929 1 katern 
 63 Indicateur, Apr-juni 1929 1 katern 
 64 Indicateur, Juli-dec 1929 1 katern 
 65 Indicateur, Jan-12 apr 1930 1 katern 
 66 Indicateur, 14 apr-juni 1930 1 katern 
 67 Agenda, Okt-dec 1930 1 katern 
 68 Agenda, 1931 1 katern 
 69 Agenda, 1934 1 katern 
 70 Agenda, 1935 1 katern 
 71 Agenda, 1936 1 katern 
 72 Agenda, 1937 1 katern 
 73 Agenda, 1938-15 jan 1940  

rubriekenlijst, ca. 1930-1938 1 katern 
 74 Agenda, 15 jan 1940-juni 1943 1 deel 
 75 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken betreffende de 

administratie, 1948-1953 1 katern 
 76 Agenda, Aug 1963-mrt 1979 1 deel 
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 77 Agenda van correspondentie met departementen, de veterinaire 
inspecteur en het staatstoezicht op de volksgezondheid, 1931-1946 1 deel 

 
 78-79 Ingekomen en uitgaande stukken, 1919-1920.  2 omslagen 

 78 Ingekomen stukken alfabetisch op naam van de afzender, 1919-
1920 1 omslag 

 79 Uitgaande stukken alfabetisch op naam van de geadresseerde, 
1919-1920 1 omslag 

 
 80-86 Ingekomen en uitgaande stukken, chronologisch op Volgnr. van de agenda, Juli 

1939-1944; jan- apr 1946.  7 omslagen 
 80 juli-dec 1939 1 omslag 
 81 1940 1 omslag 
 82 1941 1 omslag 
 83 1942 1 omslag 
 84 1943 1 omslag 
 85 1944 1 omslag 
 86 jan-apr 1946 1 omslag 

 
 87-91 Ingekomen en uitgaande stukken, Mei 1946-1960.  5 omslagen 

 87 Ingekomen stukken, alfabetisch op naam van De afzender, Mei 
1946-1952 1 omslag 

 88 Ingekomen stukken, chronologisch op volgnr der agenda, 1953-
1958 1 omslag 

 89 Ingekomen stukken, chronologisch op volgnr der agenda, 1959-
1960 1 omslag 

 90 Uitgaande stukken, alfabetisch op naam van d geadresseerde, Mei 
1946-1956 1 omslag 

 91 Uitgaande stukken, chronologisch op volgnr der agenda, 1957-1960 1 omslag 
 
 92-96 Ingekomen en uitgaande stukken met departementen, de veterinaire inspecteur en 

het staatstoezicht op de volksgezondheid, chronologisch op volgnr der agenda, 
1943-1960.  5 omslagen 

 92 1943-1945 1 omslag 
 93 1946-aprl 1951 1 omslag 
 94 mei 1951-1953 1 omslag 
 95 1954-1957 1 omslag 
 96 1958-1960 1 omslag 

 

2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

2.2.01. Stukken betreffende het organisme in het algemeen 

 
 97 Stukken betreffende de ?Regeling van de gemeenschappelijke keuringsdienst van 

vee en vlees in de gemeente Heerlen, Nieuwenhagen, Eygelshoven, Ubach over 
Worms, Schaesberg, Voerendaal en Klimmen, 1922-1977.  1 omslag 

 
 98 Ingekomen brief van de directeur van de Keuringsdienst van waren te Maastricht, 

betreffende de bevoegdheid van de keurmeesters van de vleeskeuringdienst om 
partijen ondeugdelijke waar af te keuren, 1923.  1 stuk 
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 99 Stukken betreffende het plan van de gemeenten Ubach over Worms, 
Nieuwenhagen en Eygelshoven een slachthuis te bouwen, 1929-1931.  1 omslag 

 
 100 Stukken betreffende de schaalvergroting van de vleeskeuringsdiensten en de 

concentratie van de slachthuizen in Limburg, 1954; 1963; 1967-1974.  1 omslag 
 
 101 Conceptrapporten over het voortbestaan van het openbaar slachthuis na 

wegvallen van art. 8 der vleeskeuringwet, (1970).  1 omslag 
 
 102 Stukken betreffende de scheiding van het openbaar slachthuis en de 

vleeskeuringsdienst en de organisatie van de vleeskeuringsdienst na de scheiding, 
1977.  1 omslag 

 
 103 Stukken betreffende de opheffing van het openbaar slachthuis, 1975-1979.  1 omslag 
 

2.2.02. Stukken betreffende verkregen concessies 

 
 104 Hinderwetvergunningen verleend door Gedeputeerde Staten voor het oprichten 

van een noodslachthuis en een slachthuis, 1920-1930.  1 omslag 
 
 105 Stukken betreffende de aanwijzing van de gemeente Heerlen als eerste kantoor 

voor invoer van vlees en vleeswaren, 1920; 1930; 1964-1971.  1 omslag 
 
 106 Stukken betreffende de vergunning voor het opslaan van patronen voor het 

schieten van slachtvee, 1935.  1 omslag 
 
 107 Stukken betreffende de toelating van het openbaar slachthuis als georganiseerde 

tot de groep technische bedrijven van de Nederlandse Zuivelcentrale, afd 
zuivelsteun. 1936.  1 omslag 

 
 108 Stukken betreffende de toestemming door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid voor het steriliseren door koken van vlees, 1961.  1 omslag 
 
 109 Stukken betreffende de erkenning als exportslachthuis voor de E.E.G. en als 

toeleveringsslachthuis voor de export naar de U.S.A, 1964-1979.  1 omslag 
 
 110 Stukken betreffende de inspectie van het slachthuis op voldoen aan de eisen 

gesteld aan exportslachthuizen voor de E.E.G, 1969-1978.  1 omslag 
 
 111 Vergunningen voor het in eigen beheer uitvoeren van werkzaamheden aan gas-, 

water- en elektrische installaties, 1965-1978.  1 omslag 
 

2.2.03. Stukken betreffende financiële aangelegenheden 

N.B. Begrotingen, balansen en jaarrekeningen zijn opgenomen in de jaarstukken (zie inv.nrs 1-59) 
 
 112 Stukken betreffende de berekening van de kapitaalslasten en exploitatiekosten 

van het slachthuis, 1928.  1 omslag 
 
 113 Stukken betreffende de vaststelling van de exploitatiekosten van de 

vleeskeuringsdienst, 1966.  1 omslag 
 
 114 Voorschriften voor de dienst betreffende de financiële administratie en de 

kredietbewaking, 1964-1973.  1 omslag 
 

2.2.04. Stukken betreffende het archief 

N.B. Zie ook inv.nr 73 
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 115 ?Documentatie der bescheiden van de administratie van het gemeente slachthuis 

te Heerlen?; lijst met rubrieken voor de ordening van de archiefbestanden, 1928.  1 katern 
 
 116 Stukken betreffende de vernietiging en overdracht aan de gemeentearchivaris van 

archiefbescheiden, 1977-1979.  1 omslag 
 

2.2.05. Stukken betreffende de gebouwen, terreinen en technische installaties. 

 

2.2.05.1. Noodslachthuis 

 
 117 Stukken betreffende de bouw en eerste inrichting van het noodslachthuis, 1920-

1921.  1 omslag 
 
 118 Polis van de brandverzekering van het noodslachthuis, 1924.  1 stuk 
 
 119 Overeenkomsten van verhuur van diverse bedrijfsruimten van het noodslachthuis, 

1920- 1926.  1 omslag 
 

2.2.05.2. Slachthuis 

 
 120-124 Stukken betreffende de bouw en eerste inrichting van het slachthuis aan de 

Holleweg/Voskuilenweg, 1925-1929.  5 omslagen 
 120 1925 1 omslag 
 121 1926 1 omslag 
 122 1927 1 omslag 
 123 1928 1 omslag 
 124 1929 1 omslag 

 
 125 Stukken betreffende de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, 1929-1936.  1 omslag 
 
 126 Stukken betreffende de verhuur van diverse bedrijfsruimten van het slachthuis, 

1928-1937; 1951; 1954; 1960.  1 omslag 
 
 127 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van terreinen en gebouwen voor 

tentoonstellingen, 1959-1966.  1 omslag 
 
 128 Stukken betreffende de aan- en verbouw van de gebouwen en verbetering en 

uitbreiding van de technische installaties in het algemeen, 1958-1975.  1 omslag 
 
 129 Lijsten van uit te voeren verbeteringen, verbouwingen en onderhoud aan 

gebouwen en technische installaties, welke noodzakelijk zijn om te voldoen aan de 
bij de wet en door de E.E.G. gestelde eisen, 1964-1974.  1 omslag 

 
 130 Stukken betreffende de vernieuwing en uitbreiding van de verlichting in de 

bedrijfsruimten, 1960-1962.  1 omslag 
 
 131 Stukken betreffende de verbouwing van enige ruimten tot leslokalen voor het 

slagersvakonderwijs, 1961-1963.  1 omslag 
 
 132 Stukken betreffende de aanbouw van een invoerkeurlokaal, 1962.  1 omslag 
 
 133 Stukken betreffende de modernisering en verbeteringen van de varkensslachthal, 

1960- 1979.  1 omslag 
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 134 Stukken betreffende de uitbreiding van de laagbaan in en verbouwing van het 

varkenskoelhuis, 1966-1975.  1 omslag 
 
 135 Stukken betreffende de modernisering en verbeteringen van de runderslachthal, 

alsmede van de runderverbloedings- en bedwelmingsruimte, 1960-1971.  1 omslag 
 
 136 Stukken betreffende de verbetering van de inrichting van de darmenwasserij, 

1965-1974.  1 omslag 
 
 137 Stukken betreffende het aanbrengen van een verwarmings- en 

luchtverversingsinstallatie en de varkens-, de runderslachthal en de 
darmenwasserij, 1973-1976.  1 omslag 

 
 138 Stukken betreffende de verbouwing en verbetering van de inrichting van de 

gekoelde werkruimte, de voorverpakkingsruimte en onthoudersruimte, 1964-1975.  1 omslag 
 
 139 Stukken betreffende de verbouwing en verbetering van de verbindingshal, de 

uitsnijruimte, alsmede uitbreiding van de koelinstallatie, 1970-1973.  1 omslag 
 
 140 ?Dossier stankoverlast?. Stukken betreffende de verbetering van de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie en overige installaties en bergplaatsen voor af te 
voeren afvalstoffen, 1959-1961; 1970-1976.  1 omslag 

 
 141 Stukken betreffende de uitbreiding en verbetering van de koelhuisinstallatie, 1932-

1937.  1 omslag 
 
 142 Stukken betreffende de vervanging van de in 1934 geleverde compressor voor de 

koelhuisinstallatie, 1959-1960.  1 omslag 
 
 143 Stukken betreffende de vernieuwing en verbetering van de koelhuisinstallatie, 

1960-1963.  1 omslag 
 
 144 Stukken betreffende de vervanging van de weegtoestellen, 1959-1963.  1 omslag 
 
 145 Stukken betreffende de aanpassing van de weegtoestellen voor varkens aan de in 

de ?verordening slachting en weging slachtvarkens 1968? gestelde eisen, 1968-
1978.  1 omslag 

 

2.2.06. Stukken betreffende brandstoffen 

 
 146 Stukken betreffende de inkoop van brandstoffen, 1951-1969.  1 omslag 

N.B. Voor 1951 geen stukken aanwezig. Na 1969 werd ingekocht via de centrale inkoop bij de dienst 
publieke werken 

 
 147 Stukken betreffende de verbetering van het rendement van de toegepaste 

brandstoffen en overschakeling op oliestook, 1960-1968.  1 omslag 
 

2.2.07. Stukken betreffende de uitoefening van de dienst. 

 
 148 Voorschriften en mededelingen voor het personeel in de binnen- en buitendienst, 

1962- 1969; 1977.  1 omslag 
 
 149-150 Maandrapporten van de administrateur aan de directeur, 1964-1974.  2 omslagen 

 149 1964-1969 1 omslag 
 150 1970-1974 1 omslag 
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 151 Stukken betreffende het verzoek van de gezamenlijke slagers van Eygelshoven, 
Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over Worms om langer te keuren op 
zaterdagen voor feestdagen, 1932.  1 omslag 

 
 152 Stukken betreffende de reorganisatie van de werkverdeling tussen keurmeesters, 

1973 1 omslag.  
 
 153 Notulen van de werkbesprekingen van de directeur met het keurings- en 

halpersoneel, 1974.  1 omslag 
 
 154 Stukken betreffende de regeling van de keurwerkzaamheden in het abattoir van de 

firma Colaris te Ubach over Worms, 1976-1977.  1 omslag 
 
 155 Stukken betreffende door derden waargenomen storingen in keuring en 

bedrijfsvoering, 1929-1938; 1960-1970.  1 omslag 
 
 156 Rapporten betreffende tegenstrijdige uitspraken over de herkeuring van een rund, 

1953.  1 omslag 
 
 157 Stukken betreffende de kwestie rond het tot voor vrijbank-verkoop bestemmen van 

voorwaardelijk goedgekeurd vlees, 1974-1975.  1 omslag 
 
 158 Stukken betreffende de bepaling van de vervuilingswaarde van het afvalwater na 

zuivering, 1971-1978.  1 omslag 
 

2.2.08. Stukken betreffende de betrekkingen tot derden 

 
 159 Stukken betreffende de aan derden verstrekte inlichtingen, 1921-1978.  1 omslag 
 
 160 Stukken betreffende de rechtspositie van de loonslachtoffers, 1968-1975.  1 omslag 
 
 161 Stukken betreffende de afgifte aan loonslachters van bewijzen van bekwaamheid 

om met bedwelmingsapparatuur te werken, 1974-1975.  1 omslag 
 
 162 Mededelingen en voorschriften van de directeur aan de slachthuisgebruikers en 

belanghebbenden, 1958-1977.  1 omslag 
 
 163 Verslag van een proefslachting van piétrainvarkens, (1958).  1 omslag 
 
 164 Agenda?s en notulen van besprekingen van de directeur met de R.K. 

Slagerspatroonvereniging ?St. Hubertus? en de grossiers, 1958-1963.  1 omslag 
 
 165 Stukken betreffende de aanvoer van slachtvee, 1960; 1973-1978.  1 omslag 
 
 166 Stukken betreffende de actie van de vleesgrossiers tegen artikel 8 van de 

Vleeskeuringwet, 1977-1978.  1 omslag 
 
 167 Stukken betreffende de afname en het ophalen van destructiemateriaal, 1935-

1938; 1960- 1978.  1 omslag 
 
 168 Stukken betreffende de levering van slachtafvallen aan het het afmaken van 

zwerfdieren door het Dierentehuis Mijnstreek, 1961-1970.  1 omslag 
 
 169 Stukken betreffende de door de directeur gegeven cursus voor hulpkeurmeester, 

1933.  1 omslag 
 
 170 Stukken betreffende de wijzigingen van tarieven voor slachten en keuren en 

leveren van ijs, 1921-1937 1 omslag.  
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 171 Stukken betreffende wijzigingen van tarieven voor slachten en keuren, 1959-1978 
1 omslag.  

 

2.2.09. Stukken betreffende het personeel 

 
 172 Instructies betreffende wijzigingen van tarieven voor slachten en keuren, 1959-

1978.  1 omslag 
 
 173 Stukken betreffende de aanvrage aan het Duitse Consultaat voor een paspoort 

voor de keurmeester J.A. v.d. Akker, 1922-1923.  1 omslag 
 
 174 Stukken betreffende de verhoging van de schaalsalarissen van het personeel, 

1929-1976.  1 omslag 
 
 175 Stukken betreffende de functieanalyse en -waardering, (1960)-1974.  1 omslag 
 
 176 Rapport betreffende de doorlichting van het personeel, 1964.  1 stuk 
 
 177 Stukken betreffende het toekennen van gratificaties, 1969; 1973.  1 omslag 
 

2.2.10. Stukken betreffende de taakuitoefening van de keuringsdienst 

 
 178-230 Processen verbaal van overtredingen van de vleeskeuringwet en de daaruit 

voortgekomen plaatselijke verordeningen, 1921-1946; 1948-1968; 1970-1976.  5 omslagen 
 178 1921-1922 1 omslag 
 179 1923 1 omslag 
 180 1924 1 omslag 
 181 1925 1 omslag 
 182 1926 1 omslag 
 183 1927 1 omslag 
 184 1928 1 omslag 
 185 1929 1 omslag 
 186 1930 1 omslag 
 187 1931 1 omslag 
 188 1932 1 omslag 
 189 1933 1 omslag 
 190 1934 1 omslag 
 191 1935 1 omslag 
 192 1936 1 omslag 
 193 1937 1 omslag 
 194 1938 1 omslag 
 195 1939 1 omslag 
 196 1940 1 omslag 
 197 1941 1 omslag 
 198 1942 1 omslag 
 199 1943 1 omslag 
 200 1944 1 omslag 
 201 1945 1 omslag 
 202 1946 1 omslag 
 203 1948 1 omslag 



 20

 230 1976 1 omslag 
 204 1949 1 omslag 
 205 1950 1 omslag 
 206 1951 1 omslag 
 207 1952 1 omslag 
 208 1953 1 omslag 
 209 1954 1 omslag 
 210 1955 1 omslag 
 211 1956 1 omslag 
 212 1957 1 omslag 
 213 1958 1 omslag 
 214 1959 1 omslag 
 215 1960 1 omslag 
 216 1961 1 omslag 
 217 1962 1 omslag 
 218 1963 1 omslag 
 219 1964 1 omslag 
 220 1965 1 omslag 
 221 1966 1 omslag 
 222 1967 1 omslag 
 223 1968 1 omslag 
 224 1970 1 omslag 
 225 1971 1 omslag 
 226 1972 1 omslag 
 227 1973 1 omslag 
 228 1974 1 omslag 
 229 1975 1 omslag 

 
 231-231 "Registers", staten van slachtdieren, waarbij de keuring vóór het slachten niet 

werd verricht; zieke en wrakke dieren; gestorven dieren en slachtdieren, waarbij 
een meer uitgebreid onderzoek plaatsvond, 1940-1969; 1971-1972. 1 stuk, 6 omslagen, 3 katernen en 15

 231 1940 1 stuk 
 
 232-233 Eygelshoven 

 232 1941-1943 1 omslag 
 233 1944-mrt 1946 1 deel 

 
 234-238 Heerlen 

 234 1941 1 katern 
 235 1942 1 katern 
 236 1943 1 katern 
 237 1944-29 maart 1945 1 deel 
 238 30 mrt 1945-19 mrt 1946 1 deel 

 
 239-240 Klimmen 

 239 1941-1943 1 omslag 
 240 1944-mrt 1946 1 deel 

 
 241-242 Nieuwenhagen 

 241 1941-1943 1 omslag 
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 242 1944-mrt 1946 1 deel 
 
 243-244 Schaesberg 

 243 1941-1943 1 omslag 
 244 1944-mrt 1946 1 deel 

 
 245-246 Ubach over Worms 

 245 1941-1943 1 omslag 
 246 1944-mrt 1946 1 deel 

 
 247-248 Voerendaal 

 247 1941-mrt 1946 1 omslag 
 248 1944-mrt 1946 1 deel 

 
 249-255 ?Kring Heerlen? 

 249 20 mrt 1946-mrt 1947 1 deel 
 250 apr 1947-juni 1952 1 deel 
 251 juli 1952-okt 1961 1 deel 
 252 nov 1961-feb 1965 1 deel 
 253 mrt 1965-feb 1967 1 deel 
 254 mrt 1967-mei 1969 1 deel 
 255 juli 1971-juni 1972 1 deel 

 
 256 Lijsten van te controleren slagerijen in de Kring Heerlen, 1927-1970.  1 omslag 
 
 257 Stukken betreffende de controle van slagerijen en vleesverkooppunten in de Kring, 

1927- 1962.  1 omslag 
 
 258 Stukken betreffende het onderzoek naar de oorzaak van een vleesvergiftiging te 

Heerlerheide, 1930.  1 omslag 
 
 259 Stukken betreffende de controle van het abattoir van de firma Colaris te Ubach 

over Worms, 1976-1977 1 omslag.  
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3. Inventaris van het archief van de slachthuis contactcommissie bij het openbaar 
slachthuis te Heerlen,, 1964-1974 
 
 260 Presentieregister, 1964-1969.  1 deel 
 
 261 Agenda's en uitnodigingen voor vergaderingen, 1964-1977.  1 omslag 
 
 262 Notulen van de vergaderingen, 1964-1975.  1 omslag 
 
 263 Ingekomen stukken, 1964-1974.  1 omslag 
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4. Inventaris van het archief van de directeur en de administrateur als leden van de 
ambtelijke werkgroep ter bestudering van de positie en de toekomst van het 
openbaar slachthuis en de vleeskeuringsdienst der gemeente Heerlen,, 1973 
 
 264 Rapport inzake positie en toekomst van het openbaar slachthuis en de 

keuringsdienst van vee en vlees der gemeente Heerlen, 1973.  1 deel 
 
 265 Agenda's en notulen van vergaderingen, 1973.  1 omslag 
 
 266 Ingekomen stukken, 1973.  1 omslag 
 
 267 Uitgaande stukken, 1973.  1 omslag 
 
 268 Stukken met statistische, cijfermatige en andere gegevens en aantekeningen voor 

de samenstelling van het rapport. 1973. Met retro-acta vanaf 1965 1 omslag 
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5. Inventaris van het archief van de directeur en de administrateur als leden van de 
werkcommissie ter bestudering van het slachthuiswezen in Zuid-Limburg,, 1974-
1976 
 
 269 Interim-rapport, 1976.  1 deel 
 
 270 Agenda's en notulen van vergaderingen, 1974-1975.  1 omslag 
 
 271-272 Ingekomen en uitgaande stukken, 1974-1975.  2 omslagen 

 271 1974 1 omslag 
 272 1975 1 omslag 

 



 25

6. Aanhangsel Inventaris van de bij het archief aangetroffen manuscripten 
 
 273 Manuscript: J.Th. Janssen. Heerlens Openbaar Slachthuis bestaat 25 jaar, 1954.  1 stuk 
 
 274 Manuscript (J.G. Schoon) van een serie lessen voor de vervolgcursus voor 

keurmeesters gehouden te Boxtel, 1954.  1 katern 
 
 275 Manuscript (K.B.M. Koelman): De Vleeskeuringsdienst "Kring Heerlen" en het 

Openbaar Slachthuis Heerlen. Met concept, 1962.  2 stukken 
 
 276 Manuscript (P.J.H. Spreksel): "Het Openbaar Slachthuis" en de 

Vleeskeuringsdienst "Kring Heerlen", (1964).  2 stukken 
N.B. Gepubliceerd in: De Gringel, juni 1964 

 
 277 Manuscript: "Openbaar Slachthuis" en de Vleeskeuringsdienst "Kring Heerlen", 

1972.  1 stuk 
N.B. Geschreven teneinde dit in een introductiebrochure uit te geven (niet doorgegaan) 

 
 277 Manuscript: P.J.H. Spreksel. 50 jaar slachten, 1979.  1 stuk 
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7. Bijlage Overzicht van vernietigde en voor vernietiging afgezonderde 
archiefbescheiden. 
 
Alle ingekomen en uitgaande correspondentie met het gemeentebestuur van Heerlen. 
 
Alle voorschriften en richtlijnen voor vleeskeuringsdiensten en slachthuizen in het algemeen en welke niet 
nodig zijn om bepaalde zaken in hun verband te houden. 
 
Alle dubbelen en (klad)-aantekeningen. 
 
Stukken betreffende de verhuur en verzekering van gebouwen en benodigdheden, behalve de 
overeenkomsten en de polissen. 
 
Stukken betreffende de boekhouding behalve de begrotingen, de rekeningen, balansen en 
exploitatieoverzichten. 
 
Stukken betreffende de aanschaf van benodigdheden en hulpmiddelen van niet meer blijvende waarde 
(kleine benodigdheden, tractiemateriaal) en hun onderhoud. 
 
Stukken betreffende het kleinonderhoud van het gebouw. Offertes etc. voor verbeteringen aan het gebouw 
en technische installaties waarop niet is ingegaan. Meetstaten koelhuistemperaturen e.d. 
 
Stukken betreffende lidmaatschappen aan verenigingen en abonnementen. 
 
Stukken betreffende de levering van bloed, mest en slachtafvallen. 
 
Inlichtingen (niet van historisch belang). 
 
Stukken betreffende de aanvoer van vee. 
 
Vergunningen voor derden om op het slachthuis te mogen werken. 
 
Stukken betreffende het toezicht op de stoomketels. 
 
Stukken betreffende de omzetbelasting, de BTW en de te betalen waterschapsrechten. 
 
Register van personeelsgegevens, 1929-1956. 
 
Stukken betreffende het personeelsfonds van het Openbaar Slachthuis, 1960-1974. 
 
Verzamelloonlijsten en loonadministratie. 
 
Stukken betreffende de cursussen voor hulpkeurmeester. 
 
Stukken betreffende de bewaring van paarden ingevolge de algemene politieverordening, 1977-1978. 
 
Stukken betreffende de overtredingen van de vleeskeuringwet en het slachthuisreglement, behalve de 
processen-verbaal. 
 
Stukken betreffende de keuring van trekhonden. 
 
Stukken betreffende het ophalen en de registratie van destructiemateriaal. 
 
Dagrapporten keurmeesters. 
 
"Registers", staten van te Heerlen gekeurde organen en dieren. 1960-1967. 
 
"Register", staten van afgeslachte melkkoeien. 1970. 
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Stukken betreffende de keuring, de herkeuring van vee en vlees en het repressief toezicht op slagerijen en 
vleesverkooppunten. 
 
Kennisgevingen van invriezen wegens cystercercose. 
 
Gezondheidscertificaten (vleeskeuringsvolgbrieven) in- en uitgevoerd vlees. 
 
Stukken betreffende de commissie ex art. 2 van de gemeenschappelijke regeling van keuring van vee en 
vlees in de Kring Heerlen. 
 
Correspondentie met de kringgemeenten betreffende het vaststellen van verordeningen en tarieven voor het 
keuren. 
 
Archief van de ambtenaar belast met de uitoefening en het organiseren van entingen tegen hondsdolheid, 
1963-1964 


