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Hét album voor uw verzameling

DAVO nieuws

Aanbiedingen

Nieuw

Twee speciale aanbiedingen
voor u als trouwe klant

Geïllustreerd Verzamelen 2015

In het Luxe supplement Mooi Nederland 2015 komen de prachtige
velletjes met beelden van vijf vestingsteden: Willemstad, Bourtange,
Naarden, Elburg, Hulst, het best tot zijn recht. Ook voor het
verzamelvelletje, met daarin de vijf verschillende postzegels,
hebben wij een supplement uitgegeven. Deze bladen sluiten
mooi aan bij de andere DAVO Geïllustreerd Verzamelen albums.

Het supplement Geïllustreerd Verzamelen is veel meer dan
alleen een opbergsysteem voor uw postzegelverzameling.
Het is een naslagwerk waarin u achtergronden bij alle
uitgegeven postzegels aantreft. Informatief, educatief
en door de fraaie illustraties een lust voor het oog.
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Zoals u zelf ook al gemerkt zult hebben begint album VI vol te
raken. Daarom starten we met ingang van jaargang 2015 met
deel VII. Graag belonen we u als trouwe klant met een mooie
introductieprijs voor deze nieuwe band. Koop hem nu en u
bespaart € 6,50.
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Geïllustreerd Verzamelen Velletjes 2015

Grenzeloos Nederland-USA 2015

Supplement 2015

Supplement 2015

Prachtig aansluitend op uw supplement Geïllustreerd
Verzamelen is het GV Velletjes supplement. Hierin kunt u alle
velletjes met meerdere identieke postzegels onderbrengen
(behalve Mooi Nederland).
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€ 23,90

by permission
Cube® used
© Rubik’s
Ltd - www.rubiks.com
Rubik’s Brand

Zowel het album VI als ook het album II voor Velletjes van
het verzamelgebied Nederland begint vol te raken. Reden
voor ons om de banden Nederland VII en Velletjes III onder
uw aandacht te brengen.

Mooi Nederland 2015 en Verzamelvel

DAVO SUPPL. 2015/5.3

DAVO

De verzamelaar van velletjes weet dat deel II van deze verzameling
vol is. Daarom beginnen we met ingang van het jaar 2015 met
deel III. Profiteer nu van het introductieaanbod. Speciaal voor u,
als trouwe verzamelaar, hebben we een gereduceerde prijs van
€ 29,50 een besparing van bijna 20% op de reguliere prijs.

€ 16,20

26 mei 2015

Voor de door PostNL uitgegeven velletjes Grenzeloos NederlandUSA heeft DAVO in kleur bedrukte albumbladen beschikbaar.
Het mooiste is natuurlijk om deze te verzamelen in een Luxe
band Grenzeloos Nederland.

2015
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Volvo Ocean
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Om volledig op de hoogte te blijven
van de nieuwste DAVO producten
en ontwikkelingen kunt u zich aanmelden, via onze website
www.davo.nl voor de gratis
DAVO nieuwsbrief.
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DAVO Easy

Bent u op de hoogte van de DAVO Easy klemstrook?
De DAVO Easy is makkelijk in
gebruik, u heeft verder niks
nodig; geen spons, geen zeem
en ook geen water.
Eenmaal vast, altijd vast!
zie binnenzijde

13:02

13:02
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Aanbiedingen
Twee speciale aanbiedingen
voor u als trouwe klant.

Kijk snel op de achterzijde
van deze folder en profiteer!
Ook verkrijgbaar bij uw
handelaar.
zie achterzijde

2015 | 24
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Nieuw

L1
L2
L1
L2
DAVO L- mappen in combinatie met
blanco bladen!

De uitgiften van Nederland op een rij

Met de L-mappen van DAVO kunt u
flexibel en gemakkelijk allerlei soorten
zegels en velletjes opnemen in uw
250 mm
landenalbum waar geen voordrukbladen voor bestaan. De maximale 127 mm
breedte voor de postzegels/velletjes
is 195 mm.

Extra supplementen in de zwart-wit uitvoering als aanvulling op uw
Nederland Basis

NEDERLAND

NEDERLAND

NEDERLAND

L1

NEDERLAND

20.7.2015

14.9.2015

2.3.2015

2.3.2015

28.4.2015

63 mm
De mappen zijn leverbaar
in
10 verschillende soorten
(L1 t/m L8, L31 en L32).

DAVO

252

pagina

datum

waarden

pagina

Nederland Extra 2015
251a
253a
254a

losse zegels 50 jaar Top 40
10x waarde 1
losse zegels Bruggen in Nederland
10x waarde 1
losse zegels Flora en fauna van het
Naardermeer
10x waarde 1
26 mei
losse zegels Mooi Nederland
5x waarde 1
17 augustus losse zegels Brieven schrijven
10x waarde 1
14 september losse zegels Charlotte Dumas: portretten 10x waarde 1
14 september losse zegels Grenzeloos Nederland 6x Internationaal 1
12 oktober
losse zegels Scheepsmodellen van het
Maritiem Museum Rotterdam
10x waarde 1
12 oktober
losse zegels Verlichting
10x waarde 1
24 november losse zegels Decemberzegels
10x December

261a
256a

Nederland Velletjes 2015
V133
VB31
V134
V135
VB32
V136
V137
V138
V139
V140

2
2
28
28
28
26
22
20
16
24

maart
maart
april
april
april
mei
juni
juli
oktober
november

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
10x waarde 2
Koning W-A 10x waarde 1, 5x waarde 2, 5x Intern. 1
Speelgoed van nu
6x waarde 1
Europapostzegels: Speelgoed van toen
6x Intern. 1
10x Liefde
10x waarde 1
Volvo Ocean Race Pitstop Den Haag
10x waarde 1
200 jaar Slag bij Waterloo
5x Internationaal 1
Ontdek de wetenschap
10x waarde 1
Dag van de Postzegel
10x waarde 1
Decemberzegels
20x December

Nederland Velletjes Extra 2015
V132b
V133a
V133b
V135a
V138a
V138b
V138c
V138d
V138e
V138f

5
30
28
26
17
14
14
14
14
12

januari
maart
april
mei
augustus
september
september
september
september
oktober

V138g

12 oktober

V138

datum

DAVO

onderwerp

waarden

2015

1.

Nederland Velletjes Mooi Nederland 2015
MNV37

2 februari

MNV38

2 februari
26 mei
26 mei

Bourtange
Naarden
Elburg
Hulst
Willemstad

5x waarde 1
5x waarde 1
5x waarde 1
5x waarde 1
5x waarde 1

Verschijningsdata overige supplementen 2015:
25 maart 2016: Aland, Alderney, Aruba, België, Denemarken, Duitsland,
Falkland Eilanden, Faroër, Finland, Frankrijk, Franse Gebieden, Groenland,
Gr. Brittannië, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg,
Monaco, Ned. Antillen, Noorwegen, Oostenrijk, Suriname, IJsland,
Zweden, Zwitserland.
29 april 2016: Andorra, Australië, Azoren, Balt. Staten, Canada, China,
Europa, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Hong Kong, Ierland, Indonesië,
Israël, Italië, Madeira, Malta, Namibië, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal,
Rusland, San Marino, Spanje, UNO, USA, Vaticaan, Zuid-Afrika.

NEDERLAND

BLAUWDRUKKEN

PERSOONLIJKE POSTZEGELS

NEDERLAND

2.2.2015
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L5

L6
L6
L4

L5

60mm
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60

42 mm
63 mm

50 mm
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3636mm
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L4
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L5
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L7

42 mm
31mm
31mm

60
155 mm
31mm
155

133
mm
36 mm
133

48 mm
mm
48
47 mm
mm
47

36 mm
133 mm

31mm
155 mm
48 mm

57 mm

L7
L31

L6
L8
L8

L31
L31
L7

L32
L8

47 mm

L8
L32

155 mm

133 mm

48 mm
57 mm

L31

SUPPL. 2015/3.2

DAVO

Easy : revolutie in klemstrokenland

Een ‘gegomde’ klemstrook brengt u aan door
gebruik te maken van een spons of zeem en
wat water. Bij te veel water gaat het papier
bobbelen. Bij niet genoeg water plakt de
klemstrook niet goed.

Dat is EASY!

Daarom is er nu de nieuwe DAVO Easy,
de zelfklevende klemstrook.
De DAVO Easy is makkelijk in gebruik, u heeft
verder niks nodig; geen spons, geen zeem en
ook geen water. Daarom hebt u ook geen last
meer van bobbels in uw bladen of van klemstroken die los laten.

47 mm

L32

Probeer het nu zelf ook:
DAVO Easy, de zelfklevende
klemstrook

Formaat
strook in mm:

Zwart
Best.nr.:

Transp.
Best.nr.:

215 x 24
215 x 25
215 x 28
215 x 29
215 x 30
215 x 31
215 x 32
215 x 33
215 x 34
215 x 35
215 x 36
215 x 37
215 x 38
25 stuks/pakje:

Z20
Z21
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
Z31
Z32
Z33
Z34

T20
T21
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34

Z35
Z36
Z37
Z39
Z40
Z41
Z43
Z44
Z46
Z48
Z50
Z53
Z56

T35
T36
T37
T39
T40
T41
T43
T44
T46
T48
T50
T53
T56

Z60
Z68
Z78
Z86
Z92
Z100
Z135

T60
T68
T78
T86
T92
T100
T135

Z170G

T170G

Z04

T04

215 x 39
215 x 40
215 x 41
215 x 43
215 x 44
215 x 45
215 x 47
215 x 48
215 x 50
215 x 52
215 x 54
215 x 57
215 x 60
18 stuks/pakje:

6,20

6,20

215 x 64
215 x 72
215 x 82
215 x 90
215 x 96
215 x 104
215 x 139
10 stuks/pakje:

6,20

215 x 175
5 stuks/pakje:

6,20

DAVO

Persoonlijk Vel-H

DAVO

MN V38

Blokken A4-formaat
4 stuks/pakje:
6,20

133
57

L3

60 mm

60 mm

42

L6

DAVO

DAVO 2009

SUPPL. 2015/1.1

26.5.2015

DAVO

SUPPL. 2011/1.1
DAVO

50 mm

63 mm

3.

Nederland Persoonlijke Postzegels
Neutrale bladen voor de losse zegels en complete velletjes Persoonlijke Postzegels:
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlijk-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlijk-V(erticaal)
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlijk-Vierkant
per set van 5 identieke bladen: complete velletjes Persoonlijk Vel-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen: complete velletjes Persoonlijk Vel-V(erticaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes Persoonlijk Vierkant Vel-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes met 3 postzegels Persoonlijk Vel 3-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes met 3 postzegels Persoonlijk Vel 3-V(erticaal)
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Nederland Blauwdrukken 2015
NVPH 13

2015

Port Betaald 5

L1
L3

6363mm
mm
127 mm

L3
L1
L3

57mm
mm
57

Gebruiksaanwijzing36inmmdrie stappen:31mm

Geen supplement 2015. De Port Betaald zegels van 2012 en 2013
worden in een later supplement opgenomen.

MNV39

50 jaar Top 40
10x waarde 1
Bruggen in Nederland
10x waarde 1
Flora en fauna van het Naardermeer
10x waarde 1
Mooi Nederland: Verzamelvel
5x waarde 1
Brieven schrijven
10x waarde 1
Charlotte Dumas: portretten
10x waarde 1
Grenzeloos Nederland - USA: vel A 6x Internationaal 1
Grenzeloos Nederland - USA: vel B 6x Internationaal 1
Grenzeloos Nederland - USA: vel C 6x Internationaal 1
Scheepsmodellen van het
Maritiem Museum Rotterdam
10x waarde 1
Verlichting
10x waarde 1

NEDERLAND

DAVO

V138b

50 mm

Per pakje van 10 stuks
€ 8,50
(ook assortiment verkrijgbaar,
van elke soort één map)

Nederland Port Betaald 2015

5 januari
30 maart
28 april

256a
257a
258a
259a
260a

DAVO
DAVO

254a

onderwerp

L4

SUPPL. 2015/11.6

SUPPL. 2015/10.6
DAVO

DAVO

DAVO

SUPPL. 2015/9.3

SUPPL. 2015/12.2

28.4.2015

DAVO

L2

250 mm
79 mm

DAVO L-mappen zijn eenvoudig
te bevestigen op alle (blanco of met
landsnaam) kaderlijnbladen.

2.3.2015

28.4.2015

127 mm

127
127mm
mm

Nieuw

L1
L2
L1
L2
DAVO L- mappen in combinatie met
blanco bladen!

De uitgiften van Nederland op een rij

Met de L-mappen van DAVO kunt u
flexibel en gemakkelijk allerlei soorten
zegels en velletjes opnemen in uw
250 mm
landenalbum waar geen voordrukbladen voor bestaan. De maximale 127 mm
breedte voor de postzegels/velletjes
is 195 mm.

Extra supplementen in de zwart-wit uitvoering als aanvulling op uw
Nederland Basis

NEDERLAND

NEDERLAND

NEDERLAND

L1

NEDERLAND

20.7.2015

14.9.2015

2.3.2015

2.3.2015

28.4.2015

63 mm
De mappen zijn leverbaar
in
10 verschillende soorten
(L1 t/m L8, L31 en L32).

DAVO
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Nederland Extra 2015
251a
253a
254a

losse zegels 50 jaar Top 40
10x waarde 1
losse zegels Bruggen in Nederland
10x waarde 1
losse zegels Flora en fauna van het
Naardermeer
10x waarde 1
26 mei
losse zegels Mooi Nederland
5x waarde 1
17 augustus losse zegels Brieven schrijven
10x waarde 1
14 september losse zegels Charlotte Dumas: portretten 10x waarde 1
14 september losse zegels Grenzeloos Nederland 6x Internationaal 1
12 oktober
losse zegels Scheepsmodellen van het
Maritiem Museum Rotterdam
10x waarde 1
12 oktober
losse zegels Verlichting
10x waarde 1
24 november losse zegels Decemberzegels
10x December

261a
256a

Nederland Velletjes 2015
V133
VB31
V134
V135
VB32
V136
V137
V138
V139
V140

2
2
28
28
28
26
22
20
16
24

maart
maart
april
april
april
mei
juni
juli
oktober
november

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
10x waarde 2
Koning W-A 10x waarde 1, 5x waarde 2, 5x Intern. 1
Speelgoed van nu
6x waarde 1
Europapostzegels: Speelgoed van toen
6x Intern. 1
10x Liefde
10x waarde 1
Volvo Ocean Race Pitstop Den Haag
10x waarde 1
200 jaar Slag bij Waterloo
5x Internationaal 1
Ontdek de wetenschap
10x waarde 1
Dag van de Postzegel
10x waarde 1
Decemberzegels
20x December

Nederland Velletjes Extra 2015
V132b
V133a
V133b
V135a
V138a
V138b
V138c
V138d
V138e
V138f

5
30
28
26
17
14
14
14
14
12

januari
maart
april
mei
augustus
september
september
september
september
oktober

V138g

12 oktober

V138

datum

DAVO
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waarden
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1.

Nederland Velletjes Mooi Nederland 2015
MNV37

2 februari

MNV38

2 februari
26 mei
26 mei

Bourtange
Naarden
Elburg
Hulst
Willemstad

5x waarde 1
5x waarde 1
5x waarde 1
5x waarde 1
5x waarde 1

Verschijningsdata overige supplementen 2015:
25 maart 2016: Aland, Alderney, Aruba, België, Denemarken, Duitsland,
Falkland Eilanden, Faroër, Finland, Frankrijk, Franse Gebieden, Groenland,
Gr. Brittannië, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg,
Monaco, Ned. Antillen, Noorwegen, Oostenrijk, Suriname, IJsland,
Zweden, Zwitserland.
29 april 2016: Andorra, Australië, Azoren, Balt. Staten, Canada, China,
Europa, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Hong Kong, Ierland, Indonesië,
Israël, Italië, Madeira, Malta, Namibië, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal,
Rusland, San Marino, Spanje, UNO, USA, Vaticaan, Zuid-Afrika.

NEDERLAND

BLAUWDRUKKEN

PERSOONLIJKE POSTZEGELS

NEDERLAND

2.2.2015
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60

42 mm
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50 mm
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3636mm
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42 mm
31mm
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60
155 mm
31mm
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133
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36 mm
133

48 mm
mm
48
47 mm
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36 mm
133 mm

31mm
155 mm
48 mm
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L31
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L31
L31
L7

L32
L8

47 mm

L8
L32

155 mm

133 mm

48 mm
57 mm

L31

SUPPL. 2015/3.2

DAVO

Easy : revolutie in klemstrokenland

Een ‘gegomde’ klemstrook brengt u aan door
gebruik te maken van een spons of zeem en
wat water. Bij te veel water gaat het papier
bobbelen. Bij niet genoeg water plakt de
klemstrook niet goed.

Dat is EASY!

Daarom is er nu de nieuwe DAVO Easy,
de zelfklevende klemstrook.
De DAVO Easy is makkelijk in gebruik, u heeft
verder niks nodig; geen spons, geen zeem en
ook geen water. Daarom hebt u ook geen last
meer van bobbels in uw bladen of van klemstroken die los laten.

47 mm

L32

Probeer het nu zelf ook:
DAVO Easy, de zelfklevende
klemstrook

Formaat
strook in mm:

Zwart
Best.nr.:

Transp.
Best.nr.:

215 x 24
215 x 25
215 x 28
215 x 29
215 x 30
215 x 31
215 x 32
215 x 33
215 x 34
215 x 35
215 x 36
215 x 37
215 x 38
25 stuks/pakje:

Z20
Z21
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
Z31
Z32
Z33
Z34

T20
T21
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34

Z35
Z36
Z37
Z39
Z40
Z41
Z43
Z44
Z46
Z48
Z50
Z53
Z56

T35
T36
T37
T39
T40
T41
T43
T44
T46
T48
T50
T53
T56

Z60
Z68
Z78
Z86
Z92
Z100
Z135

T60
T68
T78
T86
T92
T100
T135

Z170G

T170G

Z04

T04

215 x 39
215 x 40
215 x 41
215 x 43
215 x 44
215 x 45
215 x 47
215 x 48
215 x 50
215 x 52
215 x 54
215 x 57
215 x 60
18 stuks/pakje:

6,20

6,20

215 x 64
215 x 72
215 x 82
215 x 90
215 x 96
215 x 104
215 x 139
10 stuks/pakje:

6,20

215 x 175
5 stuks/pakje:

6,20

DAVO

Persoonlijk Vel-H

DAVO

MN V38

Blokken A4-formaat
4 stuks/pakje:
6,20

133
57

L3

60 mm

60 mm

42

L6

DAVO

DAVO 2009

SUPPL. 2015/1.1

26.5.2015

DAVO

SUPPL. 2011/1.1
DAVO

50 mm

63 mm

3.

Nederland Persoonlijke Postzegels
Neutrale bladen voor de losse zegels en complete velletjes Persoonlijke Postzegels:
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlijk-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlijk-V(erticaal)
per set van 5 identieke bladen: losse zegels Persoonlijk-Vierkant
per set van 5 identieke bladen: complete velletjes Persoonlijk Vel-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen: complete velletjes Persoonlijk Vel-V(erticaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes Persoonlijk Vierkant Vel-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes met 3 postzegels Persoonlijk Vel 3-H(orizontaal)
per set van 5 identieke bladen:
complete velletjes met 3 postzegels Persoonlijk Vel 3-V(erticaal)
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Nederland Blauwdrukken 2015
NVPH 13

2015

Port Betaald 5

L1
L3

6363mm
mm
127 mm

L3
L1
L3

57mm
mm
57

Gebruiksaanwijzing36inmmdrie stappen:31mm

Geen supplement 2015. De Port Betaald zegels van 2012 en 2013
worden in een later supplement opgenomen.

MNV39

50 jaar Top 40
10x waarde 1
Bruggen in Nederland
10x waarde 1
Flora en fauna van het Naardermeer
10x waarde 1
Mooi Nederland: Verzamelvel
5x waarde 1
Brieven schrijven
10x waarde 1
Charlotte Dumas: portretten
10x waarde 1
Grenzeloos Nederland - USA: vel A 6x Internationaal 1
Grenzeloos Nederland - USA: vel B 6x Internationaal 1
Grenzeloos Nederland - USA: vel C 6x Internationaal 1
Scheepsmodellen van het
Maritiem Museum Rotterdam
10x waarde 1
Verlichting
10x waarde 1

NEDERLAND

DAVO

V138b

50 mm

Per pakje van 10 stuks
€ 8,50
(ook assortiment verkrijgbaar,
van elke soort één map)

Nederland Port Betaald 2015

5 januari
30 maart
28 april

256a
257a
258a
259a
260a

DAVO
DAVO

254a

onderwerp

L4

SUPPL. 2015/11.6

SUPPL. 2015/10.6
DAVO

DAVO

DAVO

SUPPL. 2015/9.3

SUPPL. 2015/12.2

28.4.2015

DAVO

L2

250 mm
79 mm

DAVO L-mappen zijn eenvoudig
te bevestigen op alle (blanco of met
landsnaam) kaderlijnbladen.

2.3.2015

28.4.2015

127 mm

Alle in deze folder vermelde
prijzen zijn onder voorbehoud
en geldig tot 1 april 2016.

Hét album voor uw verzameling

DAVO nieuws

Aanbiedingen

Nieuw

Twee speciale aanbiedingen
voor u als trouwe klant

Geïllustreerd Verzamelen 2015

In het Luxe supplement Mooi Nederland 2015 komen de prachtige
velletjes met beelden van vijf vestingsteden: Willemstad, Bourtange,
Naarden, Elburg, Hulst, het best tot zijn recht. Ook voor het
verzamelvelletje, met daarin de vijf verschillende postzegels,
hebben wij een supplement uitgegeven. Deze bladen sluiten
mooi aan bij de andere DAVO Geïllustreerd Verzamelen albums.

Het supplement Geïllustreerd Verzamelen is veel meer dan
alleen een opbergsysteem voor uw postzegelverzameling.
Het is een naslagwerk waarin u achtergronden bij alle
uitgegeven postzegels aantreft. Informatief, educatief
en door de fraaie illustraties een lust voor het oog.

Nu
met bijna

20%

Supplement 2015

korting

Mooi Nederland 2015
Verzamelvel 2015

m o o i
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Zoals u zelf ook al gemerkt zult hebben begint album VI vol te
raken. Daarom starten we met ingang van jaargang 2015 met
deel VII. Graag belonen we u als trouwe klant met een mooie
introductieprijs voor deze nieuwe band. Koop hem nu en u
bespaart € 6,50.
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*

Geïllustreerd Verzamelen Velletjes 2015

Grenzeloos Nederland-USA 2015

Supplement 2015

Supplement 2015

Prachtig aansluitend op uw supplement Geïllustreerd
Verzamelen is het GV Velletjes supplement. Hierin kunt u alle
velletjes met meerdere identieke postzegels onderbrengen
(behalve Mooi Nederland).

Luxe band Nederland Velletjes iii
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NEMO, Amsterdam
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De stenen muur had
oorspronkelijk
twintig halfronde
torens en vier poorten.
Hoewel de vesting
tijdens de Tachtigjarige
Oorlog werd versterkt
met onder andere
vier hoekbastions,
viel de stad in het
rampjaar 1672 in handen
van het Franse

leger.

Halverwege de negentiende
eeuw werd
de vesting opgeheven.
De wallen veranderden in plantsoenen
en een deel
van de grachten werd
gedempt. Een
groot deel van de
oude stadsmuur werd
afgebroken. De Vischpoort
mocht blijven
staan omdat deze
vroegere muurtoren
als lichtbaken fungeerde.
Al is er toen
veel verdwenen, het
historische centrum
van Elburg laat nog
steeds veel van de
vroegere bastide zien.
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foto achtergrond:

Bijna alle straten staan
haaks op elkaar in
een schaakbordpatroon.
Uitzonderingen
zijn de lichtgebogen
Ellestraat of Oudestraat en de Krommesteeg.
De rechthoek
binnen de ommuring
was 425 meter lang
en 250 meter breed.
Deze in 1392 vastgestelde oppervlakte
van de stad bleek
groot genoeg om de
bewoners tot aan de
Eerste Wereldoorlog
te herbergen.
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Elburg is het enige
zuivere Nederlandse
voorbeeld van een
bastide, de Franse
benaming voor een
nieuw aangelegde
en versterkte nederzetting.
Een bastide
heeft een rechthoekig
stratenpatroon en
een centraal marktplein.
De bouw van de
bastide Elburg was
mogelijk nadat eind
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Zuiderzee het stadje
Elburg te dicht naderde.
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de stad af te breken
en landwaarts te
herbouwen.
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