GROOTRONDSTEMPELS STATIONSPOSTKANTOREN
In de meeste gevallen waren de stationspostkantoren een bijpostkantoor. Sommige stationspostkantoren hadden een Bureel Expeditie. Deze expeditie burelen hadden een stempel voor de afdeling Pakketpost. De afdeling Inklaring was deel van het Bureel Expeditie van de kantoren Arnhem en Oldenzaal.
De stempels ARNHEM-INKLARING en ARNHEM (PAKKETPOST) alsmede OLDENZAAL-STATION
met Romeinse cijfers (ten behoeve van het Bureel Pakketpost, afdeling Inklaring) zijn bij de stationspostkantoren opgenomen, omdat ze in de stationsgebouwen werden gebruikt.

AMSTERDAM-CENTR:STATION (NH)
Bijpostkantoor Amsterdam Centraal Station, Bureel Loket- en Gelddiensten en Bureel
Expeditie
AMSTERDAM-CENTR:STATION
GRST 0001
1896-07-04

Op 4 juli 1896 werden twee grootrondstempels met karakters toegezonden.
De afdruk is in het stempelboek aangebracht op de bladzijde van Spoorwegpostkantoor No 1.
Op 8 april 1899 werden drie grootrondstempel verstrekt, met drie dozen karakters.
De afdruk is in het stempelboek aangebracht op de bladzijde van Spoorwegpostkantoor No 1.

Wederom drie stempels met karakters werden toegezonden op 1 mei 1901.
De afdruk is in het stempelboek aangebracht op de bladzijde van het postkantoor Amsterdam.
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Zes grootrondstempels met karakters werden verstrekt op 12 maart 1902.
De afdruk is in het stempelboek aangebracht op de bladzijde van Spoorwegpostkantoor No 1.

Drie stempels werden toegezonden op 24 september 1904.
Op 14 november 1904 werden vier stempels zonder karakters toegezonden.

De drie laatste grootrondstempels werden verzonden op 28 november 1906.
Het kortebalkstempel, met gearceerde segmenten en Arabische maandcijfers, werd toegezonden op
12 augustus 1906.

AMSTERDAM-CENTR:STATION P.P. (NH)
Bijpostkantoor Amsterdam Centraal Station, Bureel Expeditie, afdeling Pakketpost
AMSTERDAM-CENTR:STATION P.P.
GRST 0002
1895-08-09
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Op 9 augustus 1895 werd een grootrondstempel verstrekt.

Twee nieuwe grootrondstempels werden, met karakters, toegezonden op 5 juni 1897.
Op 23 oktober 1901 werd het laatste grootrondstempel verstrekt, met karakters.
Het kantoor Amsterdam-Centraal Station ontving vier grootrondstempels voor de Afdeling Pakketpost
van het Bureel Expeditie.
Het eerste typenraderstempel langebalk, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 1 maart
1910.

ARNHEM-STATION (GD)
Bijpostkantoor Arnhem Station, Bureel Loket- en Gelddiensten
Het stationsgebouw werd in 1890 opgeleverd en bestond uit vijf delen. Het middendeel (de middenrisaliet) was hoog en had drie verdiepingen en een zolder. Dit gebouw had twee grote vleugels en
twee vierkante eindgebouwen. Door oorlogsschade werd het middendeel van het stationsgebouw in
1945 afgebroken.
ARNHEM-STATION
GRST 0003
1905-02-06

Op 6 februari 1905 werd een grootrondstempel zonder karakters verstrekt.
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ARNHEM-INKLARING (GD)
Bijpostkantoor Arnhem Station, Bureel Expeditie, afdeling Inklaring
ARNHEM-INKLARING
GRST 0004
1905-05-08

Op 8 mei 1905 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden, alsmede een kantoornaamstempel.
De afdruk van 23 juni 1905 met Romeins cijfer I in het onderste segment op de postzegel van 1 cent is
maakwerk. Het stempel werd gebruikt om formulieren, behorende bij o.a. de pakketpost afkomstig uit
het buitenland te voorzien van een afdruk. Waarschijnlijk betreft het een ‘verzoekstempeling’.

Publicatie in het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde van oktober 1905.
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Naar aanleiding van de vraag van de heer Bohlmeijer werd het volgende antwoord geplaatst: “Na
afdruk (in het tijdschrift) ontving ik de copie van den Heer Bohlmeijer, met den daarin uitgedrukten
wensch van den Heer Leliman, boven afgedrukt. Aan dien wensch kan ik hier dadelijk voldoen.
De stempel “ARNHEM-INKLARING” is er een van den Pakketpost, Bureel Inklaring, dus een volstrekt,
onverdeeld echte, zuivere poststempel. Er worden vele pakketten geopend, evenwel niet alleen ter
contôleering van het Invoerrcht, maar ook tot onderzoek van het hetgeen het pak bevat: niet alles mag
per post worden binnengevoerd. De ambtenaren der Belastingen hebben met den stempel niets te
maken. De cijfergetallen, tusschen de ringen onderaan geplaatst (de Heer L. heeft nu “I”) loopen van I
tot VI en geven de zes treinen aan, die de buitenlandsche postpakketten voor Nederland te Arnhem
binnenbrengen. Zij, die belaste pakketten uit of over Duitschland via Arnhem ontvangen, vinden daarop een rooden strook, waarop voorvermeldde stempel behoort voor te komen. De andere grenskantoren van den pakketdienst (inklaringsbureelen) hebben (of moeten hebben) gelijksoortige stempels.”

In februari 1912 werd bij De Munt een stempel besteld voor het Inklaringskantoor te Arnhem. Bij aflevering van het stempel op 28 maart 1912 bleek men behoefte te hebben aan een stempel met verstelbare uuraanduiding. Het geleverde stempel werd afgekeurd en een nieuw exemplaar besteld.
Het typenraderstempel langebalk werd ontvangen op 12 april 1912 en toegezonden op 15 juni 1912.

ARNHEM (PAKKETPOST) (GD)
Bijpostkantoor Arnhem Station, Bureel Expeditie, afdeling Pakketpost
ARNHEM (PAKKETPOST)
GRST 0005
1901-06-17

Afdruk van het grootrondstempel ARNHEM (PAKKETPOST) met daarnaast een afdruk van het stempel ARNHEM 2 (bijpostkantoor Arnhem-Station) op een ansichtkaart gericht aan een adres in Arnhem
zelf. In feite een oneigenlijk gebruik van het pakketpoststempel en maakwerk.
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Correct gebruik van het stempel ARNHEM (PAKKETPOST) op 11 augustus 1905 op formulier.

Op 11 oktober 1905 werd een nieuw grootrondstempel toegezonden, zonder karakters.
Het Bureel Expeditie van Arnhem ontving twee grootrondstempels voor de Afdeling Pakketpost.
Het typenraderstempel langebalk, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 24 december
1906.
De afdruk van het grootrondstempel ARNHEM (PAKKETPOST) op de Tuberculosezegel van 1 cent
met de datum 24 december 1906 kan ook onder ‘maakwerk’ worden gerangschikt.

BOXTEL-STATION (NB)
Bijpostkantoor Boxtel Station, Bureel Expeditie
Het eerste station van Boxtel werd ontworpen door architect K.H. van Brederode en opgeleverd in
1863. Het was gebouwd als zogenoemd Station Staats Spoor type 4e klasse, een standaard station
voor minder grote plaatsen. Het station werd in 1872 (deels) afgebroken en vervangen door een nieuw
station. Dit werd een ‘eilandstation’ met een hoog middendeel en twee lange vleugels. Het station lag
op een belangrijk punt, aan de spoorlijnen van Breda-Eindhoven, Utrecht-Boxtel en Boxtel-Wesel.
BOXTEL-STATION
GRST 0006
1904-04-12

Op 12 april 1904 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het typenraderstempel langebalk, met Romeinse maandcijfers, was besteld in september 1911 en
werd toegezonden op 12 december 1911.
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BREDA-STATION (NB)
Bijpostkantoor Breda-Station, Bureel Expeditie
Het station stond aan de spoorlijnen van Breda-Eindhoven, Rotterdam-Breda en Roosendaal-Breda.
Hier was de directie van Spoorwegpostkantoor No 2 gevestigd. Het oorspronkelijke station werd in
1863 in hout opgetrokken, als vakwerkgebouw, op voorschrift van de vestingwet (Breda was een vestingstad). Het lag aan de Etnaweg, net buiten de vesting Breda en op ‘schootsafstand’. Vandaar dat in
eerste instantie hout als bouwmateriaal werd gebruikt. Het station werd in 1968 afgebroken.
BREDA-STATION
GRST 0007
1901-04-22

Op 22 april 1901 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Het typenraderstempel langebalk, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 juli 1909.

DELFT-STATION (ZH)
Bijpostkantoor, Bureel Expeditie
Het station lag aan de spoorlijn Amsterdam-Rotterdam. Het station werd gebouwd in 1883 en had een
hoofdgebouw met een torentje. Daarbij twee vleugels van verschillende lengte met twee eindgebouwen van verschillende grootte. Architect was C.B. Posthumus Meyjes.
DELFT-STATION
GRST 0008
1902-06-09

Een stempel, met een doos karakters, werd toegezonden op 9 juni 1902.
Het is onduidelijk tot wanneer het stempel in gebruik is geweest.
Een langebalk- of kortebalkstempel werd niet aangemaakt.
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ENSCHEDE-STATION (OV)
Bijpostkantoor, Bureel Expeditie
Het station lag aan de spoorlijn Zutphen-Enschede-Gronau en werd gebouwd in 1865 als Station
Staats Spoor type klasse 3. Het station had een hoge middenresaliet en aan weerszijden lage vleugels. Architect was K.H. van Brederode.
ENSCHEDE-STATION
GRST 0009
1904-09-24

Een grootrondstempel met karakters werd verstrekt op 24 september 1904.
Het typenraderstempel kortebalk werd verzonden op 11 december 1918.

’sGRAVENHAGE-STATION (ZH)
Bijpostkantoor ’s-Gravenhage Station, Bureel Loket- en Gelddiensten en Bureel
Expeditie
’s-Gravenhage kende twee stations. Het eerste station was dat van Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij (HIJSM) en werd gebouwd in 1843 aan de spoorlijn van Amsterdam naar Rotterdam. Dit
station werd in 1891 afgebroken om plaats te maken voor het huidige Station Hollands Spoor. Het
gebouw is opgetrokken in de neorenaissance stijl met Franse daken. Het middendeel heeft twee torentjes en twee vleugels. Een van die vleugels bevat de Koninklijke wachtkamer.
Het station van het Staatsspoor, gebouwd in 1870 in opdracht van de Nederlandsche Rhijnspoorweg
Maatschappij, de NRS. Dit station was het eindstation van de spoorlijn Utrecht-Gouda-’s-Gravenhage.
Het station bestond uit een hoog middengebouw met twee vleugels. Aan het einde van de vleugels
twee grote eindrisalieten. In het gebouw bevond zich de Koninklijke wachtkamer. In 1975 werd het
stationsgebouw gesloopt.

’SGRAVENHAGE-STATION
’SGRAVENHAGE-STATION

GRST 0010F
1897-10-23

Het grootrondstempel werd, met karakters, verstrekt op 23 oktober 1897.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht van het eerste stempel, waarbij ’S volledig
is afgedrukt. In het stempelboek van het Museum voor Communicatie ontbreekt echter het teken ’.
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De overige letters en delen van het stempel zijn scherp afgedrukt. Het is niet duidelijk, of het gemis
aan het teken te wijten is aan de afdruk zelf dan wel of het teken ‘verdwenen’ is door beschadiging.
Voorlopig is aan de afwijking een apart nummer GRST 0010F gegeven.

Op 12 juli 1899 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Een nieuw stempel met karakters volgde op 22 maart 1901.

De twee laatste grootrondstempels voor ’s-Gravenhage-Station werden op 16 juni 1904 verstrekt.
Het typenraderstempel langebalk, met Arabische maandcijfers, was besteld in december 1906 en
werd toegezonden op 11 februari 1907.

AFGESCHREVEN ’sGRAVENHAGE-STATION
Slechts twee stationskantoren ontvingen een groot model stempel AFGESCHREVEN.
Dat waren Rotterdam in 1903 en ’s-Gravenhage in 1904.
Een reden voor de grootte van de stempels en het doel van de versiering is niet duidelijk.

GRONINGEN-STATION (GN)
Bijpostkantoor Groningen Station, Bureel Expeditie, afdeling Pakketpost
Het station Groningen lag aan de spoorlijnen Harlingen-Groningen-Leeuwarden-Nieuweschans, Groningen-Meppel, Groningen-Delfzijl en Groningen-Weiwerd. Het eerste station werd kwam gereed in
1872 en verving het houten noodgebouw. Dit station werd in 1894 afgebroken. In 1896 kwam het
nieuwe stationsgebouw, ontworpen door architect J. Gosschalk, gereed. Het station heeft een hoog
middengebouw en twee lage vleugels met aan iedere vleugel een eindgebouw.
GRONINGEN-STATION
GRST 0011
1902-02-10
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Het eerste grootrondstempel Groningen-Station werd toegezonden op 10 februari 1902.
Op 23 december 1904 werd een nieuw grootrondstempel met karakters toegezonden.
Het typenraderstempel langebalk werd verzonden op 28 februari 1907.

HELENAVEEN-STATION (NB)
Hulppostkantoor Helenaveen Station
Het station werd ook wel Griendstveen genoemd en lag aan de spoorlijn Eindhoven-Venlo. Het station
werd in 1881 gebouwd. In 1901 werd een grote woning tegen het stationsgebouw geplaatst.
Het station werd opgeheven op 15 mei 1938.
HELENAVEEN-STATION
GRST 0012
1898-07-16

Op 16 juli 1898 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Het kortebalk typenraderstempel met de benaming HELENAVEEN (N.B.) werd verzonden op 4 oktober 1918.

HENGELO-STATION (OV)
Bijpostkantoor Hengelo Station, Bureel Expeditie
Twee spoorlijnen deden Hengelo aan: de spoorlijn Almelo-Oldenzaal-Salzbergen en de spoorlijn Zutphen-Enschede-Gronau. Het eerste stationsgebouw werd opgeleverd in 1866 en was van Staatsspoor
type 3e klasse. Het station had een hoge middenrisaliet en twee lage vleugels met twee lage gebouwtjes aan de einden. Het station werd in 1899 vervangen door een nieuw gebouw dat een asymmetrische vorm had. Aan beide zijden bovenden zich torentjes. Het station werd in 1944 gebombardeerd
en ernstig beschadigd, waarna het werd gesloopt.
HENGELO-STATION
GRST 0013
1897-03-16
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Op 16 maart 1897 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het typenraderstempel langebalk werd toegezonden op 22 september 1908.

’sHERTOGENBOSCH-STATION (NB)
Bijpostkantoor ’s-Hertogenbosch Station, Bureel Expeditie
Het station van ’s-Hertogenbosch lag aan drie belangrijke spoorlijnen: Utrecht-Boxtel, Lage Zwaluwe’s-Hertogenbosch en Tilburg-Nijmegen. Het eerste stationsgebouw was van hout en werd opgeleverd
in 1868. Het gebouw werd in 1893 gesloopt om plaats te maken voor een nieuw, stenen stationsgebouw. Dit tweede station was ontworpen door architect Eduard Cuypers uit Roermond en werd gebouwd tussen 1894 en 1896. Het station had een hoog middendeel en twee vleugels met eindgebouwen. Tijdens de bevrijding in oktober 1944 werd het station zo ernstig beschadigd, dat besloten werd
het te slopen.
’sHERTOGENBOSCH-STATION
GRST 0014
1900-11-05

Op 5 november 1900 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Het typenraderstempel langebalk, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 15 januari 1908.

HOORN-STATION (NH)
Bijpostkantoor Hoorn Station, Bureel Expeditie
Het station Hoorn lag aan de spoorlijnen Alkmaar-Hoorn, Hoorn-Medemblik, Zaandam-Enkhuizen en
Hoorn-Bovenkarspel-Grootebroek. Het stationsgebouw dateerde uit 1882 en had een hoofdgebouw
van twee verdiepingen en een zijvleugel aan beide zijden.
HOORN-STATION
GRST 0015
1903-07-24

11

Op 24 juli 1903 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het typenraderstempel langebalk werd toegezonden op 3 december 1907.

KAMPEN-STATION (OV)
Bijpostkantoor Kampen Station, Bureel Expeditie
Het station lag aan de spoorlijn Zwolle-Kampen en werd opgeleverd in 1865. Het is gebouwd in opdracht van de Nederlandsche Centraal Spoorweg type 1e klasse. Opvallend was, dat de voorgevel van
het gebouw in de richting stond van het spoor. De architect was N.J. Kamperman. Het station werd in
1911 afgebroken. Het nieuwe station had twee torentjes die de ingang markeerden. De rechter vleugel
was hoger dan de linkervleugel met daartegen een woning.

KAMPEN-STATION
GRST 0016
1902-09-06

Op 6 september 1902 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
De stempelafdruk is in het stempelboek aangebracht op de bladzijde van Spoorwegpostkantoor No 3.
Het is onduidelijk tot wanneer het grootrondstempel is gebruikt.
Een typenraderstempel langebalk of kortebalk werd niet aangemaakt.
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KESTEREN-STATION (GD)
Hulppostkantoor Kesteren Station
In Kesteren was een hulpkantoor gevestigd. Het station lag aan de spoorlijn van Dordrecht naar Elst
en van Amersfoort naar Kesteren. Het station werd opgeleverd in 1885 met een brede voorgevel en
twee naar elkaar toelopende zijgevels. Oorspronkelijk had het station twee plaatskaartenkantoren, een
van de HIJSM en een van de SS.
KESTEREN-STATION
GRST 0017
1904-06-02

Op 2 juni 1904 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het typenraderstempel langebalk, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 juli 1909.

LEEUWARDEN-STATION (FR)
Bijpostkantoor Leeuwarden Station, Bureel Expeditie
Via het station Leeuwarden kon men de volgende spoorlijnen bereizen: Leeuwarden-Anjum, Haarlingen-Leeuwarden-Groningen-Nieuwe Schans, Leeuwarden-Stavoren en Leeuwarden-Arnhem. Het
eerste deel was van 1863 en gebouwd in de SS type 3 e klasse stijl. Architect was H.K. van Brederode.
LEEUWARDEN-STATION
GRST 0018
1895-04-24

Op 24 april 1895 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.

Op 23 januari 1897 werd een nieuw grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het typenraderstempel langebalk (hamerstempel), met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op
17 november 1906.
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NIEUWE-SCHANS (STATION) (GN)
Hulppostkantoor Nieuweschans Station
Het station lag aan de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden-Groningen-Nieuweschans en werd in 1867
opgeleverd. Het was van het type 3e klasse SS met een middenrisaliet met afgeschuinde hoeken. Het
gebouw was ontworpen door architect K.H. van Brederode.
NIEUWE-SCHANS (STATION)
GRST 0019
1905-10-30

Een grootrondstempel met karakters werd op 30 oktober 1905 toegezonden aan het kantoor van het
Station Nieuwe-Schans. Het typenraderstempel kortebalk werd verzonden op 29 januari 1918.

NIJMEGEN-STATION (GD)
Bijpostkantoor Nijmegen Station, Bureel Loket- en Gelddiensten en Bureel Expeditie
Het station lag aan vier spoorlijnen: Nijmegen-Kleve, Nijmegen-Arnhem, Nijmegen-venlo en NijmegenTilburg. Het station uit 1878 werd in 1894 vervangen door een groot station. Het hoge middendeel had
aan de rechterzijde een torentje met een spits. Verder twee grote zijvleugels met twee eindgebouwen
die elk ook een toren hadden. In 1944 werd het station bij een bombardement zeer ernstig beschadigd.
NIJMEGEN-STATION
GRST 0020
1895-05-00
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In mei 1895 (een dag van verzending is niet vermeld) werden twee grootrondstempels met karakters
toegezonden.

Op 16 maart 1897 volgde nog een grootrondstempel met karakters.
Het typenraderstempel langebalk, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 31 december
1906.

NUNEN-STATION (NB)
Hulppostkantoor Nunen Station
Het station was gelegen aan de spoorlijn Venlo-Eindhoven en gebouwd in 1864. De spoorlijn werd in
1938 gesloten. Voluit heette het station: Nuenen-Tongelre. Het lag op Eeneind. Het was een SS type
5e klasse station met een hoog middendeel en puntgevel. Aan weerszijden een korte vleugel. Architect
was H.K. van Brederode.
NUNEN-STATION
GRST 0021
1901-01-04

Op 4 januari 1901 werd een grootrondstempel toegezonden.
Het typenraderstempel langebalk werd toegezonden op 5 september 1910.

OLDENZAAL-STATION (OV)
Bijpostkantoor Oldenzaal Station, Bureel Expeditie Pakketpost en Inklaring
Het station lag aan de spoorlijnen Almelo-Oldenzaal-Salzbergen en Oldenzaal-Denekamp. Het stationsgebouw werd in 1865 opgeleverd voor de Spoorwegmaatschappij Almelo-Salzbergen. Het was
gebouwd volgens het vakwerksysteem en het hoofdgebouw had een grote zolder. Het hoofdgebouw
had twee korte zijvleugels met aan het eind daarvan een eindgebouw. Het station werd in 1957 gesloopt en door een nieuw station vervangen.
OLDENZAAL-STATION
GRST 0022a
1895-12-20
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Op 20 december 1895 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Het stempel werd voornamelijk gebruikt op de Afdelingen Expeditie en Pakketpost.
Een typenraderstempel langebalk, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 juli 1911.

OLDENZAAL-STATION (Afdeling Inklaring)
Het stempel Oldenzaal-Station werd ten behoeve van de Inklaring gebruikt met Romeinse cijfers in
plaats van uurkarakters.
OLDENZAAL-STATION
GRST 0022b
1904-12-23

Op 2 november 1904 werden vier treinkarakters (I, II, III en IV) naar het Bureel Expeditie gezonden
ten behoeve van de Afdeling Inklaring.
Een nieuw grootrondstempel met karakters werd op 23 december 1904 toegezonden ten behoeve van
de Afdeling Inklaring. In dit stempel werden de eerder toegezonden treinkarakters gebruikt.
Het typenraderstempel langebalk, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 11 mei 1915.

ROOSENDAAL c.q. ROZENDAAL-STATION (NB)
Bijpostkantoor Roosendaal Station, Bureel Expeditie en Inklaring
ROZENDAAL-STATION
GRST 0026
1895-11-14

Op 14 november 1895 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
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Een nieuw stempel volgde op 22 februari 1899, eveneens met karakters.
Op 8 augustus 1905 werd een nieuw grootrondstempel verstrekt met de benaming ROOSENDAALSTATION.

Bijpostkantoor Roosendaal Station, Bureel Expeditie en Inklaring
Het eerste stationsgebouw, aan de spoorlijnen Roosendaal-Vlissingen, Roosendaal-Antwerpen, Roosendaal-Rotterdam en Roosendaal-Breda, werd geopend in 1854. Het station werd verbouwd en vergroot in 1866 en 1887 en in 1904 vervangen door een nieuw station. Het nieuwe station was gebouwd
met als voorbeeld een Frans klooster.
ROOSENDAAL-STATION
GRST 0023
1905-08-08

Op 8 augustus 1905 werd een grootrondstempel toegezonden met karakters.
Het stempel diende ter vervanging van het in november 1895 verstrekte grootrondstempel met de
benaming ROZENDAAL-STATION (zie aldaar).
Het typenraderstempel langebalk werd toegezonden op 3 december 1907.
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ROTTERDAM – CENTRAALSTATION (ZH)
Bijpostkantoor Rotterdam Centraal Station, Bureel Loket- en Gelddiensten en Expeditie
De benaming van Rotterdam-Centraal Station was tevens: Expeditie bureel Spoorwegpostkantoor II.
ROTTERDAM-CENTR:STATION
GRST 0024
1898-09-30

(2)

Op 30 september 1898 werden vijf grootrondstempels met karakters toegezonden.
Twee grootrondstempels met karakters werden op 27 november 1901 verstrekt.

Een grootrondstempel met karakters werd op 18 augustus 1904 toegezonden.
Het typenraderstempel kortebalk, met Arabische maandcijfers en gearceerde segmenten, werd toegezonden op 16 augustus 1906.
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ROTTERDAM STATION BEURS
Bijpostkantoor Rotterdam Station Beurs, Bureel Expeditie
Het Beursstation, zoals het werd genoemd, lag aan de spoorlijn Amsterdam-Rotterdam-Dordrecht. Het
gebouw werd in 1872 opgetrokken in de neo-classitische stijl. Het middedeel bestond uit twee verdiepingen. Aan weerszijden was een vleugel aangebouwd. Het spoor was aangelegd op een lang viaduct. Tijdens het bombardement in mei 1940 werd het station totaal verwoest.
ROTTERDAM STATION BEURS
GRST 0025
1896-03-12

Op 12 maart 1896 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.

Een grootrondstempel werd, met karakters, verstrekt op 1 oktober 1897.
Het derde grootrondstempel werd naar het kantoor Rotterdam-Station Beurs gezonden op 27 november 1901.
Het typenraderstempel langebalk werd toegezonden op 15 december 1910.

ROZENDAAL-STATION zie ROOSENDAAL
SANDPOORT-STATION (NH)
Hulppostkantoor Sandpoort Station
Het station lag aan de spoorlijn Haarlem-Uitgeest. Het eerste stationsgebouw werd opgeleverd in
1860 en was een eenvoudig rechthoekig bouwwerk. Op de gevel stond: ZANDPOORT. Het gebouw
werd in 1900 afgebroken om plaats te maken voor een nieuw stationsgebouw. Het station werd in
1898 in asymmetrische vorm gebouwd in een soort Engelse bouwstijl. Architect was D.A.N. Margadant. Het station werd ook wel Meerenberg genoemd. Thans heet het station Santpoort-Zuid.
Het hulppostkantoor Sandpoort-Station werd opgericht op 1 augustus 1898 en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Velsen.
SANDPOORT-STATION
GRST 0027
1898-08-01
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Een afdruk van het grootrondstempel SANDPOORT-STATION komt niet (meer) voor in het stempelboek. Wel is bekend, dat het stempel op of rond 1 augustus 1898 moet zijn toegezonden, bij de oprichting van het hulppostkantoor.

SANTPOORT (STATION)
SANTPOORT (STATION)
GRST 0028
1903-05-00

In mei 1903 (een dag van verzending is niet vermeld) werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Het typenraderstempel langebalk werd toegezonden op 3 november 1907.
Mededeeling No 4542s van 24 oktober 1912: Met ingang van 1 November 1912 wordt het hulppostkantoor Santpoort (Station) vervangen door een postkantoor.

STAVOREN-STATION (FR)
Hulppostkantoor Stavoren Station
Het stationsgebouw aan de spoorlijn Stavoren-Leeuwarden werd geopend in 1884. Het station had
een hoog middengebouw met begane grond, verdieping en een zolder. Het had een erg brede voorgevel en aan beide zijden een lage vleugel, met daaraan een vierkant eindgebouwtje. Aan de andere
zijde van het perron lag de aanlegsteiger van de stoomboten naar Enkhuizen.
STAVOREN-STATION
GRST 0029
1900-08-00

In augustus 1900 (de dag van verzending werd niet vermeld) werd een grootrondstempel toegezonden. Het grootrondstempel werd terugontvangen op 29 maart 1910.
Het is niet duidelijk tot wanneer het grootrondstempel in gebruik is gebleven.
Een typenraderstempel langebalk of kortebalk werd niet aangemaakt.
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UTRECHT-STATION (UT)
Bijpostkantoor Utrecht Station, Bureel Expeditie
Het station, thans Centraal Station, lag op een knooppunt van spoorlijnen. Deze lijnen waren UtrechtBoxtel, Amsterdam-Utrecht-Arnhem, Utrecht-Rotterdam/Den Haag en Utrecht-Zwolle. Het eerste station werd gebouwd in 1843 en had een groot middengebouw met een verdieping en zolder. Aan
weerszijden twee even hoge gebouwen, aangebouwd in 1865, met zolderkapellen. Het station werd in
1938 afgebroken om plaats te maken voor een geheel nieuw station.
UTRECHT-STATION
GRST 0030A
1895-02-05

Op 5 februari 1895 werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt.
De letters in het stempel staan dicht op elkaar.
GRST 0030B
1903-11-13

Twee grootrondstempels met karakters werden toegezonden op 3 november 1903.
De letters in het stempel staan verder uit elkaar.

Op 8 februari 1906 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het groot model kortebalkstempel werd toegezonden op 15 oktober 1906.
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VENLOO-STATION (LB)
Bijpostkantoor Venloo Station, Bureel Expeditie
Het stationsgebouw lag aan de spoorlijnen Venlo-Maastricht, Venlo-Nijmegen en Venlo-Eindhoven.
Het werd gebouwd in 1865 als een aaneenschakeling van enkele afzonderlijke gebouwen in stijl en
regelwerk. Het middendeel was laag, met aan beide zijden een gebouw met typische gevel en balkons. Aan de linkerzijde was een groot gebouw geplaatst.
VENLOO-STATION
GRST 0031
1900-01-15

Op 15 januari 1900 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het typenraderstempel langebalk, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 april 1907.

VOGELZANG-STATION (NH)
Hulppostkantoor Vogelenzang Station
Het station lag aan de spoorlijn Amsterdam-Rotterdam en werd in 1880 geopend. Het station werd
asymmetrisch gebouwd met een hoog middendeel en twee vleugelgebouwen. Een van de vleugelgebouwen had een verdieping. Het station heette formeel: Vogelenzang-Bennebroek.
Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Heemstede.
VOGELENZANG-STATION
GRST 0032
1898-01-05

Op 5 januari 1898 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Het is niet duidelijk tot wanneer het grootrondstempel in gebruik is gebleven.
Een typenraderstempel langebalk of kortebalk met de benaming STATION werd niet aangemaakt.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers en de benaming VOGELENZANG, werd toegezonden op 13 oktober 1910.
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ZUTPHEN-STATION (GD)
Bijpostkantoor Zutphen Station, Bureel Expeditie
Het station van Zutphen lag aan de spoorlijnen Zutphen-Amsterdam, Zutphen-Winterswijk-Borken,
Arnhem-Leeuwarden en Zutphen-Enschede-Gronau. Het station was gebouwd als SS type klasse 2
met een hoge middenrisaliet, ontworpen door architect H.K. van Brederode. In 1875 werden twee
grote eindgebouwen toegevoegd en de vleugels veranderd. Het stationsgebouw werd in 1952 afgebroken om plaats te maken voor een nieuw stationsgebouw.
ZUTPHEN-STATION
GRST 0033
1899-10-04

Op 4 oktober 1899 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Nog een grootrondstempel volgde op 14 februari 1903, met een doos karakters.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 15 september 1909.

ZWOLLE-STATION (OV)
Bijpostkantoor Zwolle Station, Bureel Expeditie
Het station lag aan de spoorlijnen Arnhem-Leeuwarden, Zwolle-Almelo, Zwolle-Stadskanaal, ZwolleUtrecht, Zwolle-Kampen en Zwolle-Apeldoorn. Het station was een SS type klasse 1 gebouw, ontworpen door architect H.K. van Brederode. Het gebouw had een hoge middenrisaliet, twee vleugels en
twee eindgebouwen.
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ZWOLLE-STATION
GRST 0034
1895-12-20

Op 20 december 1895 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Nog een grootrondstempel volgde op 30 maart 1901, met karakters.
Het typenraderstempel langebalk, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 26 oktober
1907.
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