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SITTARD-HERZOGENRATH 
 

GRTR 0050 
 

1896-04-25 
 

cijfers: I  II  III  IV 
letters: A  B  C  D 
bijz: - 
 

   
 

Op 25 april 1896 werden twee grootrondstempels verstrekt. 
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 21 oktober 1896 en 
treinkarakter V. Dit karakter is tot nu toe niet aangetroffen op postzegels of poststukken. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden in januari 1911 in gebruik genomen. 
 

STADSKANAAL-ASSEN 
 

GRTR 0051 
 

1905-06-15 
 

cijfers: I  II  III  IV  V 
letters: A  B  C  D  E 
bijz: - 
 

  
 

Een afdruk van het grootrondstempel STADSKANAAL-ASSEN komt niet (meer) voor in het 
stempelboek. Aantekeningen betreffende de verzending van de stempels ontbreekt eveneens. Het is 
dan ook niet bekend hoeveel stempels zijn verzonden en op welke datum. Waarschijnlijk zijn de 
stempels verstrekt op 15 juni 1905, de openingsdatum van het spoorwegtraject Stadskanaal-Assen 
v.v. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden in januari 1911 in gebruik genomen. 
 

STAVOREN-LEEUWARDEN 
 

GRTR 0052 
 

1906-04-12 
 

cijfers: I  II  III  IV  V  VI 

letters: A  AI  B  C  CI  D  E 
bijz: - 
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Als vervolg op de eerder vanaf augustus 1899 verstrekte stempels met de benaming LEEUWARDEN-
STAVOREN (zie aldaar), werd op 12 april 1906 een grootrondstempel toegezonden met de benaming 
in omgekeerde richting. Op 12 juli 1909 werd het laatste grootrondstempel met deze benaming 
toegezonden. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden in september 1912 in gebruik genomen. 
 

UTRECHT-BOKSTEL c.q. BOXTEL 
 

GRTR 0053 
 

1897-11-20 
 

cijfers: I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI 

letters: A  AI  B  BI  C  D  DI  E  F  FI  G  GI  H 
bijz: - 

    
 

Twintig grootrondstempels werden toegezonden op 20 november 1897. 
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 20 mei 1897 en een 
karakter I zonder schreven. Een dergelijk treinkarakter is tot nu toe niet aangetroffen. 
Vanaf december 1902 werden grootrondstempels verstrekt met de benaming UTRECHT-BOXTEL (zie 
aldaar). 
 
GRTR 0054 
 

1902-12-08 
 

cijfers: II  IIB  IV  VII  VIIA  IX  XI 
letters: A  AI  B  C  D  DI  F  G  GI  H 
bijz: - 

   
 

Op 8 december 1902 werden drie grootrondstempels toegezonden.  
Weer drie stempels werden verstrekt op 27 november 1906. 
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Op 4 december 1906 volgden weer drie grootrondstempels. Verder werden stempels toegezonden op 
14 september 1908, 1 mei 1909 en als laatste op 4 mei 1910. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden op 10 augustus 1910 in gebruik genomen. 
 

UTRECHT-LEIDEN 
 

GRTR 0055 
 

1897-11-20 
 

cijfers: I  II  III  IV  V 

letters: A  B  C  D  E  F 
bijz: - 
 

     
 

Drie grootrondstempels werden verstrekt op 20 november 1897, gevolgd door drie grootrondstempels 
op 8 december 1902. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 22 
november 1897 en treinkarakter I. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden op 17 april 1919 in gebruik genomen. 
 

UTRECHT-ROTTERDAM 
 

GRTR 0056 
 

1897-12-10 
 

cijfers: I  II  III  IV  V  VI  VII  VIIA  VIII  IX 
letters: A  B  C  D  DI  E  F  G  H  J 
bijz: - 

   
 

Op 10 december 1897 werden twintig grootrondstempels toegezonden. Op 8 december 1902 werden 
drie exemplaren verstrekt, gevolgd door twee stempels op 27 november 1906. 
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Drie grootrondstempels werden verzonden op 4 december 1906, zes stempels op 16 september 1907 
en de laatste veertien stempels op 28 september 1907. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
Een proef blokstempel werd op 9 december 1909 vervaardigd. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden in augustus 1911 in gebruik genomen. 
 

UTRECHT-ZWOLLE 
 

GRTR 0057 
 

1906-07-12 
 

cijfers: III  VI  VIII 

letters: A  B  C  D  E  EI  F 
bijz: - 

   
 

Met de benaming ZWOLLE-UTRECHT waren vanaf februari 1897 grootrondstempels in gebruik (zie 
aldaar). Op 12 juli 1906 werd een grootrondstempel verstrekt met de benaming in omgekeerde 
volgorde. Twee stempels werden toegezonden op 25 oktober 1906. 
 

    
 

Een nieuw exemplaar werd verstrekt op 30 januari 1909 en het laatste stempel op 16 maart 1909. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden in juli 1910 in gebruik genomen. 
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VENLO c.q. VENLOO-MAASTRICHT 
 

GRTR 0059 
 

1898-08-06 
 

cijfers: I  IBIS  II  III  IV  V  VI 
letters: B  D  E  F  G 
bijz: - 

  

 
 

Op 6 augustus 1898 werden drie grootrondstempels toegezonden. Het bleef onopgemerkt, dat de 
schrijfwijze van de plaatsnaam MAASTRICHT verkeerd was: -TRCHIT in plaats van -TRICHT. 
Een grootrondstempel werd met deze foutieve benaming verstrekt op 15 mei 1900 en zelfs nog een 
laatste exemplaar op 14 juni 1901. In maart 1905 werd voor het eerst melding gemaakt van de 
foutieve spelling in het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde, pagina 37. 
In het jaar 1900 werd een stempel toegezonden met de juiste benaming VENLOO-MAASTRICHT (zie 
aldaar). 
 
GRTR 0060 
 

1900-00-00 
 

cijfers: I  IBIS  II  III  IV  V  VI 
letters: A  B  C  D  F 
bijz: - 
 

   
 

Een afdruk van het grootrondstempel VENLOO-MAASTRICHT komt niet (meer) voor in het 
stempelboek. Het is dan ook niet bekend in welke hoeveelheid en wanneer dit stempel is verstrekt. 
 

Op 12 april 1904 werd een nieuw grootrondstempel toegezonden met de benaming VENLO-
MAASTRICHT. 
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GRTR 0058 
 

1904-04-12 
 

cijfers: II  III  IV  V  VI  VII 

letters: A  C  D  E  F 
bijz: - 
 

   
 

De stempels met de benaming MAASTRICHT-VENLOO werden in juli 1906 geleidelijk vervangen door 
grootrondstempels met de benaming MAASTRICHT-VENLO. Op 12 april 1904 werd het enige 
grootrondstempel verstrekt met de benaming in omgekeerde volgorde VENLO-MAASTRICHT. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden op 10 augustus 1910 in gebruik genomen. 
 

VENLOO c.q. VENLO-NIJMEGEN 
 

GRTR 0062 
 

1898-08-06 
 

cijfers: I  II  III  IV 

letters: A  B  D 
bijz: - 
 

   
 

Twee grootrondstempels werden op 6 augustus 1898 toegezonden. In verband met de wijziging van 
de benaming VENLOO in VENLO werden de stempels geleidelijk vervangen door grootrondstempels 
met de benaming VENLO-NIJMEGEN. 
 
GRTR 0061A 
 

1903-04-18 
 

cijfers: I  II  III  IV 

letters: A  B  D 
bijz: - 
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In augustus 1898 waren twee grootrondstempels verstrekt met de benaming VENLOO-NIJMEGEN 
(zie aldaar). Op 18 april 1903 werden deze stempels vervangen door stempels met de nieuwe 
benaming VENLO-NIJMEGEN. De spaties tussen de letters zijn zodanig, dat de letters V en N 
beginnen en eindigen op gelijke hoogte met het begin en einde van de binnenrand van het stempel. In 
april 1903 werd een nieuw grootrondstempel verstrekt waarbij de spaties tussen de letters iets kleiner 
zijn.  
 
GRTR 0061B 
 

1903-04-18 
 

cijfers: I  II  III  IV 

letters: A  B  D 
bijz: - 
 

   
 

Op 18 april 1903 werd een nieuw grootrondstempel toegezonden. De spaties tussen de letters zijn 
zodanig, dat de letters V en N niet beginnen en eindigen op gelijke hoogte met het begin en einde van 
de binnenrand van het stempel. Tekst 250º. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden op 8 april 1916 in gebruik genomen. 
 

WINTERSWIJK-ZEVENAAR 
 

GRTR 0063 
 

1906-07-19 
 

cijfers: I  II  III 

letters: A  B  C 
bijz: - 
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Op 19 juli 1906 werden vijf grootrondstempels toegezonden. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden op 21 januari 1918 in gebruik genomen. 
 

ZUTPHEN-APELDOORN 
 

GRTR 0064 
 

1905-05-24 
 

cijfers: - 
letters: E  F 

bijz:  
 

   
 

Op 24 mei 1905 werden drie grootrondstempels toegezonden.  
De vier treinkarakters VA  afgedrukt naast het grootrondstempel in het stempelboek waren bestemd 
voor het traject AMSTERDAM-ZUTPHEN (zie aldaar). 
Het vierde en daarmee laatste grootrondstempel werd op 19 juni 1908 verstrekt. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden op 22 januari 1918 in gebruik genomen. 
 
 

ZUTPHEN-WINTERSWIJK 
 

GRTR 0065 
 

1900-08-00 
 

cijfers: I  II  III  IV  V 

letters: A  B  C  CI  D  E  F 
bijz: - 
 

  
 

In augustus 1900 werden drie grootrondstempels toegezonden. De dag van verzending is niet 
vermeld in het stempelboek. Het laatste grootrondstempel werd op 8 april 1903 verstrekt. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden in juli 1912 in gebruik genomen. 
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ZUTPHEN-ZWOLLE 
 

GRTR 0066 
 

1907-10-12 
 

cijfers: II  III  VII 

letters: A  C  E 
bijz: - 
 

  
 

Twee grootrondstempels werden verzonden op 12 oktober 1907, gevolgd door een grootrondstempel 
op 30 januari 1909. Zie tevens ZWOLLE-ZUTPHEN. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden in juli 1910 in gebruik genomen. 
 

ZWALUWE-’sHERTOGENBOSCH 
 

GRTR 0067 
 

1896-08-05 
 

cijfers: I  II  III  IV 

letters: A  B  C  D 
bijz: - 

    
 

Op 5 augustus 1896 werden twee grootrondstempels toegezonden, gevolgd door vier 
grootrondstempels op 29 september 1902. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen 
met de datum 20 november 1896 en treinkarakter B. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject met de benaming LAGE ZWALUWE-’sHERTOGENBOSCH 
werden in juli 1910 in gebruik genomen. 
 

ZWOLLE-COEVORDEN 
 

GRTR 0068 
 

19?? 
 

cijfers: II  III  IV  V 

letters: A  B  C  D 
bijz: - 
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In het stempelboek komt geen afdruk (meer) voor van het grootrondstempel ZWOLLE-COEVORDEN. 
Het is dan ook niet bekend hoe groot het aantal stempels was en wanneer deze zijn verstrekt. Ook is 
niet duidelijk tot wanneer de stempels zijn gebruikt. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
Evenmin zijn blokstempels voor dit traject in gebruik genomen. 
 

ZWOLLE-ENSCHEDE 
 

GRTR 0069 
 

1899-08-00 
 

cijfers: I  II  III  IV  V 

letters: A  B  C  D 

bijz:  

  

 
 

Vijf grootrondstempels werden verstrekt in augustus 1900. De dag van verzending is niet aangegeven 
in het stempelboek. Op 22 april 1901 volgden wederom vijf grootrondstempels. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
Evenmin zijn blokstempels voor dit traject in gebruik genomen. 
 

ZWOLLE-GRONINGEN 
 

GRTR 0070 
 

1897-09-09 
 

cijfers: I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII 

letters: A  B  C  CI  D  DI  E  F  G  H 

bijz:  
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Op 9 september 1897 werden vijf grootrondstempels toegezonden. Vijf grootrondstempels werden 
verstrekt op 29 april 1901, gevolgd door wederom vijf stempels op 23 april 1902. 
 

   
 

Twee grootrondstempels werden verstrekt op 21 februari 1903, gevolgd door zes grootrondstempels 
op 18 augustus 1904. Een stempel werd toegezonden op 19 december 1904. 
 

  

 
 

Op 12 juli 1906 werd een grootrondstempel verzonden, gevolgd door drie stuks op 25 oktober 1906. 
Telkens één grootrondstempel werd verzonden op 29 april 1908, 30 januari 1909 en 16 maart 1909. 
Zie tevens de grootrondstempels met de benaming GRONINGEN-ZWOLLE. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
Evenmin zijn blokstempels voor dit traject in gebruik genomen. 
 

ZWOLLE-KAMPEN 
 

GRTR 0071 
 

1906-04-12 
 

cijfers: - 
letters: - 
bijz: uurkarakters 
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Het grootrondstempel werd toegezonden op 12 april 1906. In tegenstelling tot alle andere 
trajectstempels werden in het onderste segment van het stempel géén treinkarakters gebruikt, maar 
uurkarakters zoals deze werden gebruikt door postkantoren. De reden is niet duidelijk. 
De volgende uurkarakters komen voor: 12-6V, 8-9V, 10-11V, 12-1N, 2-3N, 4-5N, 5-6N, 7-9N, 8-9N. 
Het 13 kilometer lange traject werd ook wel ´het Kamperlijntje´ genoemd. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
Evenmin zijn blokstempels voor dit traject in gebruik genomen. 
 

ZWOLLE-UTRECHT 
 

GRTR 0072 
 

1897-02-22 
 

cijfers: I  IA  II  III  IV  V  VI  VII  VIII 

letters: A  B  C  D  E  EI EI  F  FI  G 

bijz: - 

   
 

Op 22 februari 1897 werden vijf grootrondstempels toegezonden, gevolgd door vijf stempels op 9 
september 1897 en wederom vijf stempels in augustus 1900. 
 

    
 

 
 

Twintig treinkarakters VIII alsmede vijf grootrondstempels werden verzonden op 2 mei 1901. De 
laatste vijf grootrondstempels werden verstrekt op 23 april 1902. Zie tevens UTRECHT-ZWOLLE. 
Typenraderstempels voor dit traject zijn niet aangemaakt. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden op 1 oktober 1910 in gebruik genomen. 
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ZWOLLE-ZUTPHEN 
 

GRTR 0073 
 

1895-07-26 
 

cijfers: I  II  III  IV  V  VI  VII 

letters: A  AI  B  C  D  E  F 
bijz: - 
 

    
 

Op 26 juli 1895 werden vijf grootrondstempels toegezonden, gevolgd door vijf stempels op 14 
november 1896. Drie grootrondstempels werden verstrekt op 22 februari 1897. In het stempelboek 
van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 20 januari 1895 en treinkarakter II. 
 

    
 

  
 

Wederom vijf grootrondstempels werden in augustus 1899 verstrekt, gevolgd door vijf stempels op 14 
juni 1901. Het laatste grootrondstempel werd verzonden op 16 maart 1909. 
Zie tevens de grootrondstempels ZUTPHEN-ZWOLLE voor hetzelfde traject. 
De eerste blokstempels voor dit traject werden in juli 1910 in gebruik genomen. 

 

 


