Een punt van veel belang is de afsluiting van de afvoerpijpen met bol-rooste_rs, daar deze
afvoerpijpen anders door ratten zeer gemakkelijk kunnen worden benut om m de goot te
klimmen.
Voor alle dakvoetconstructies is het steeds aan te bevelen de spouw over enkele lagen dicht
te metselen, hetgeen constructief bezien slechts voordelen oplevert en waardoor de spouw
aan de bovenzijde volkomen wordt afgesloten.
De details 15 en 17 geven beide een constructie voor dakbedekking van dakleer of rubberoid op een dakbeschot of plaatmateriaal, beide met aange~lakte goten.
.
De afwerking aan de onderzijde is hier, afgezien van esthetische of constructieve overwegingen, van minder belang. De constructie zelf vormt een gesloten geheel. .
De toepassing van asbest-cement golfplaten zonder een goot, e_en construct~~ w~lke vooral
bij de bouw van landbouwbedrijfsgebouwen veel wordt gebruikt, vormt b1J mmder zorgvuldige uitvoering gemakkelijke toegangen tot het gebouw.
.
Een oplossing is hier gegeven door de muurplaat iets terug te leggen en de openmgen
tussen bovenkant metselwerk en golfplaten zorgvuldig met specie dicht te maken.
Wordt een goot aangebracht, welke tegen de muur aansluit, zie tekening 18, dan vormt
deze een afdoende beveiliging waarbij er ook weer op gelet moet worden, dat de afvoerpijpen zijn voorzien van bol-roosters.

ADRESWIJZIGING

Nieuwe "jas" voor de Afd. Ongediertebestrijding
1 maart 1976 was een (in-)spannende dag voor onze afdeling, die in de herinnering zal
blijven bestaan als de dag van de grote verhuizing.
.
Met dat gevoel dat je hebt als je weggaat bij een goede vriend, namen we afscheid _va_n de
Geertjesweg 15: de Plantenziektenkundige Dienst en zijn bewoners waarmee we al die Jaren
allerplezierigst mochten samenwerken en van hun gastvrijheid ge~eten.
.
.
Het gebouw waar we nu zijn ingetrokken aan de Pabstendam 16 m Wagenmgen, hgt op de
Rijndijk bij de haven en geeft uitzicht over Rijn en Uiterwaarden.
Om de briefwisseling te bespoedigen, is een postbus aangeschaft; het telefoonnummer is
met slechts één cijfer gewijzigd, zodat ons adres nu luidt:

Afdeling Bestrijding van Ongedierte
Postbus 350, Pabstendam 16
Wageningen; tel. 08370-19061.

Gevelbeëindigingen (tekening 19 t/ m 24).
De tekeningen nr. 19-24 geven enkele voorbeelden van gevelbeëindigingen voor verschillende dakbedekkingen. Over het algemeen wordt zowel door de beëindig_ing van -~e dakbedekking op de muur als door een dakoverstek een goede en eenvoudige afslu1tmg gevormd.
Evenals bij de dakvoeten is het ook bij deze constructies van belang de spouw over een_ of
twee lagen dicht te metselen; een goede afsluiting van de openingen tussen dakbedekkmg
en dakbeschot is dan gewaarborgd.
De hierboven beschreven en getekende details betekenen zeker geen compleet overzicht
van alle goede muis- en ratdichte constructies, noch dat afsluiting op andere wijze niet
goed mogelijk zou zijn.
De tekeningen zijn opgenomen om de gedachte van het afsluiten beter te kunnen bepalen
en om enkele suggesties naar voren te brengen, welke in ieder geval kunnen worden toegepast.
In een volgend artikel zullen andere onderdelen van gebouwen en in het bijzonder van
landbouwbedrijfsgebouwen worden bezien.

Adviezen inzake preventieve ratweringsmaatrege/en tijdens her bestekklaar maken van gebouwen kunnen •,vorden verkregen hii het Consulentschap voor Boerderiibouw en -Inrichting. Dr. Mansholt/aan 12, Wageningen.
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Onze rayonambtenaren
De adressen en telefoonnummers van onze rayonambtenaren, bij de meesten uwer wel
bekend, laten wij hieronder volledigheidshalve volgen, alfabetisch gerangschikt.
A. D. Bode, Cuneraweg 25, Rhenen; tel. 08376-4259.
N. J. Groot, Z.O.-Front 120, Den Bosch; tel. 073-132875.
D. P. Kempe, Zilveren Rijder 4, Mijdrecht; tel. 02979-5266.
G. J. Linderman, Bentheimerstraat 99, De Lutte; tel. 05415-332.
J. Ysinga, Leerweg 4, Ulrum; tel. 05956-458.
A. Balkstra
Afd. Bestrijding van Ongedierte

