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27e Jaargang nr. 6, augustus 2016 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   
redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 

S.R. Martin,  tel 0318 690659  (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 
A.G. Jakobsen, tel 0318 613806 (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Ledenadministratie: 
 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  
Commissaris: 

L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444 

Nieuwtjesdienst: 
 R.M. Lijbaart,  tel 0318 621305 
 Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  
 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Jeugdleider: vacant 
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
 
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 
augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in kantine 
“Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, 
Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Op de avonden en middagen zijn (rond 200) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 
Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 
De internetveiling     www.SVFveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
 

mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
mailto:voorzitter@fv-degeldersevallei.nl
mailto:secretaris@fv-degeldersevallei.nl
mailto:penningmeester@fv-degeldersevallei.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
mailto:rvb@kpnplanet.nl
http://www.fv-degeldersevallei.nl/
http://www.svfilatelie.nl/
http://www.svfveiling.nl/
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Geachte leden, 
et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 
uit voor de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen op donderdag 1 september 

a.s. in de zaal van 
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur. 

 
AGENDA: 

1. Opening en welkom 
2. Mededelingen door de voorzitter  

3. Verslag van de bijeenkomst van 1-6-2016 
4. Toezicht veiling en inleveren materiaal 

5. Rondvraag 
Korte pauze en verkoop loten 

Na de pauze: verloting, ruilen en snuffelboeken.   
Ook kunt u vanavond terecht bij de aanwezige handelaar dhr. E. Brugman 

Graag tot ziens! 
Voorzitter R. Lijbaart 

 
____________________________________________________________________ 
 

Nieuws uit Barneveld 
 

n september gaat het postzegel-seizoen weer van start.  
U kunt dan weer vijf-cent boeken inleveren, die in Barneveld tijdens de 

bijeenkomst op tafel liggen.  
De eerste bijeenkomst aldaar is 8 september. 
Leden in Barneveld die boeken willen inleveren, kunnen deze bij mij thuis afgeven 
na maandag 29 augustus. Op de bijeenkomst in Ede van 1 september ben ik aanwezig 
om boeken van leden uit Ede in ontvangst te nemen.  
Even een belletje of een mailtje voor alle zekerheid, tel. 0342-414418 of 
e-mail:  rjbosman@planet.nl.   
Rob Bosman 

 
____________________________________________________________________ 
 

Stelling van de maand 
 
 

en verzamelaar van postzegels wordt pas filatelist als hij meer doet dan alleen 
postzegels verzamelen. 

 
 
____________________________________________________________________ 

H 

I 

E 

mailto:rjbosman@planet.nl
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Verslag van de bijeenkomst in Ede op 1 juni 2016 
 
1. Opening en welkom door de voorzitter 
 Roy opent de vergadering en heet in het bijzonder Steven Jan Ossenkoppele 
 welkom. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
Mededelingen: 
 *Roy en Berry zijn bij de SV Filatelie-jaarvergadering geweest. Hier zijn de  
 regels voor het rondzendverkeer en de veiling vermeld. 
 *Verder blijkt dat de SVF geen oorkonde heeft voor 25jarig, 40jarig 
 enz.lidmaatschap Dit is iets voor een vereniging zelf om dit uit te voeren. Een 
 andere vereniging heeft hier al iets voor en dit werkt Roy verder uit. 
 *In de vorige vergadering werd de vraag werd gesteld of er een blijk van waard
 ering aan Serge gegeven kon worden voor zijn bijzondere inspanning ondanks 
 zijn ziekte: het maken van een uitgebreid moeilijk jaarverslag en samenvoeging 
 van twee verenigingen. Roy heeft naar aanleiding van deze opmerking een at
 tentie gebracht en Serge werd compleet verrast met deze blijk van waardering.  
 *Pieter Driessen geeft tekst en uitleg over de stuiverboeken: 
 Er komt een nieuw nummersyteem, beginnend met het jaartal (laatste cijfer 
 hiervan). Het nieuwe systeem begint dus met 6001. Er komt ook een lijst vóór
 in het boek, waarop men moet vermelden, wat men eruit gehaald heeft. 
 Vooralsnog blijft ook het losse briefje nog in gebruik. 
 Betaling voor het inleveren van boeken gaat nu nog niet in. 
 Volgend jaar wordt er geëvalueerd. 
Ingekomen stukken: 
 
3. Rondvraag:  
 *Mevr. Vermeulen: waarom lopen de rondzendboekjes niet in 2 jaar tijd? 
 Antwoord: iedere inzender heeft de regels van SVF ontvangen. Hier staat het 
 antwoord in. 
 *Anton vraagt: waarom het financieel verslag aan SV Filatelie ? 
 Antwoord van Roy: Ik was fout geïnformeerd 
 *Peter: Hoe zit het met het huishoudelijk reglement? Antwoord Roy: wij zijn 
 hiermee bezig 
 *Marijke Mulder: de kwaliteit van de boeken is matig en ze worden veelal on
 der de naam “Divers” ingeleverd. Kan dit niet beter? 
 Dhr.de Boer: in Zeewolde worden boeken, waarop “diversen” staat, niet  
 ingenomen. Daar accepteert men alleen boeken met een juiste omschrijving. 
  
 Advies is dan ook: maak zoveel mogelijk één land per boek. Als je meer  
 landen in een boek doet, schrijf dit er dan op. Liefst zoveel mogelijk op  
 catalo gus-volgorde. 
 B. Jakobsen, 2e secretaris 
_______________________________________________________________________________ 
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Zoekertjes 
ebt u als lid van Filatelistenvereniging “de Gelderse Vallei” iets te koop of zoekt 
u iets op filatelistisch gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan  

Anneke de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC, Ede of  redactie@fv-degeldersevallei.nl en 
het zal éénmaal geplaatst worden. 
 

Te koop: 
30 1vaks FDC albums 

Alle 30 stuks voor € 50,00, los kan ook: voor € 2,00 per stuk 
 

Inlichtingen: Karel Floor (Tel: 0318-613616) 
 

 
 

Van de redactie 
Dat het nog steeds zomer is, is duidelijk te merken……………..komkommertijd! 
Dat merkt niet alleen Geo, die nog maar heel weinig inzendingen voor de 
puzzelrubriek heeft, ook ik heb weinig kopie ontvangen. Beter gezegd: helemaal geen 
kopie. 
Gelukkig had ik nog een artikeltje liggen over Griend, een klein eilandje in de 
Waddenzee, en het ligt voor de hand dat er een artikeltje over de Olympische Spelen 
bij komt. Kan ik volgende maand wel op u rekenen? 

H 

                              In Memoriam 
 
Op 7 juli jl is Inge Riedel-van Katwijk overleden. 
Inge heeft in het verleden veel voor onze club gedaan, met name 
voor de jeugdafdeling. 
Samen met mevrouw Gaastra heeft zij jarenlang de maandelijkse 
bijeenkomsten voor de jeugd ingevuld. Zij bracht hen de beginselen 
van de filatelie bij en ging met hen naar jeugdactiviteiten bij 
beurzen en tentoonstellingen. Zij leerde hen album-bladen maken, 
legde uit wat roofstaten en cinderella’s waren, sorteerde postzegels 
en hield de stockboeken bij.  
Kortom: Zij was vele jaren een betrokken en actief  jeugdleidster. 
Wij zijn haar zeer erkentelijk voor de tijd en moeite die zij heeft 
besteed  aan de jongste leden van onze club.  

mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
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________________________________________________________________ 

 
Globeveiling op het internet. 

 
Hebt u onze internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels 
vanaf ongeveer € 5,00. Op 30 augustus loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl                                   
(of rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het 
Samenwerkingsverband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die 
manier hun verzameling uit. 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Olympische Spelen 
ls ik dit schrijf (maandag 15 augustus), zijn de Olympische Spelen 2016 in volle 
gang. 

Nederland doet het aardig: we hebben al 6 gouden en nog wat zilveren en bronzen 
medailles. Volgens sommigen voldoet niet elke deelnemer aan de gestelde 
verwachtingen, maar die vond ik toch al te hoog gespannen. Wij hebben goede 
sporters, maar die in andere landen zitten ook niet stil! Bovendien: meedoen is 
belangrijker dan winnen……maar dat is naief gedacht van mij, volgens hen die dat 
kunnen weten.    
 
Baron  Pierre de Coubertin zou het echter met mij eens zijn geweest en die kan het 
weten, want hij is degene die de Spelen nieuw leven heeft ingeblazen. 
Verschillende initiatieven hiertoe werden door de Coubertin uitgewerkt. Hij vond dat 

een grootschalige herrijzenis van de Olympische 
Spelen mogelijk was en hij startte de eerste moderne 
Spelen op in 1896, die, hoe kan het ook anders, in 
Athene plaats vonden. 
De Coubertin was voor de bevordering van een 
harmonieuze lichamelijke en geestelijke opvoeding 
van de jeugd en de versterking van de 

vriendschapsbanden tussen de volkeren, overtuigd als hij was dat de sportieve 
krachtmeting edelmoedigheid en ridderlijkheid bij de atleet zou aankweken, alsmede 
respect voor de prestatie van de tegenstander.  
 

A 

http://www.svfveiling.nl/
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Elke 4 jaar worden de Spelen gehouden in steeds weer een ander land en in 1928 was 
Nederland aan de beurt. Ter gelegenheid van de Spelen in Amsterdam werd een serie 
postzegels uitgegeven. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Op de zegels stonden verschillende sporten afgebeeld, samen met de tekst  
“1928 IX Olympiade”. 
Het was vlak voordat deze bijzondere serie uitkwam, bedoeld als financiële 
ondersteuning voor het Nederlands Olympisch Comité, dat er vanuit de Eerste Kamer 
vragen gesteld werden over die tekst aan minister Van der Vegte. 
Het socialistische Eerste Kamerlid Henri Polak was het nl met die woorden niet eens, 
“omdat hier met de uitdrukking “Olympiade” de Spelen worden bedoeld, terwijl de 
betekenis ervan is: het tijdperk tussen twee Olympische Spelen in”. 
 

Officieel is een Olympiade een periode van vier 
jaar, die begint op 1 januari van het jaar waarop er 
Olympische Zomerspelen worden gehouden, of 
hadden moeten worden gehouden.  Een Olympiade 
is dus slechts een tijdsaanduiding, die is begonnen 
in 1896, in het jaar van de eerste moderne 
Olympische Spelen.  
De Olympische Spelen daarentegen - de 
Zomerspelen om precies te zijn -  zijn het 
evenement, dat plaats vindt in een Olympiade. 
Omdat de Spelen in 1916 waren afgelast wegens 
oorlogsgeweld was er in 1928 dus een verschil van 

één: de achtste Olympische Spelen, en de negende Olympiade. 
De minister gaf overigens de postzegelmakers gelijk. Zijn antwoord was: ‘We moeten 
toegeven, dat de woorden “Olympische spelen van de IXe Olympiade” op een 
postzegel te veel plaatsruimte zouden innemen. Het is volkomen juist te spreken van 
IXe Olympiade, zooals dit op de postzegels is geschied' .  
Lekker praktisch en nog eens waar ook! 
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Rio de Janeiro 2016 
Omdat de Spelen sinds 1896 inmiddels drie keer zijn afgelast door oorlogsgeweld – 
in 1916, 1940 en 1944 – zijn er nu drie Spelen minder dan Olympiades.  
De huidige Olympische Spelen zijn daarmee de 28e Zomerspelen in de geschiedenis, 
onderdeel van de 31e Olympiade. 
Ook nu is er filatelistisch weer aandacht geschonken aan de Spelen:  
Op 18 juli is een postzegelvel met drie postzegels uitgegeven. De emissie heeft twee 
postzegels van gelijk formaat en één zegel is twee keer zo groot. 

 
De rangschikking van de drie postzegels komt overeen met die van een podium, 
waarop drie winnende atleten of teams worden gehuldigd na afloop van een 
wedstrijd. De gouden postzegel staat in het midden, de zilveren links en de bronzen 
rechts. Het 1-2-3-podium is in een ruimtelijk perspectief  afgebeeld doordat boven- 
en zijvlakken in dezelfde kleuren zijn toegevoegd. De randen van deze vlakken zijn 
van een (gedrukte en ogenschijnlijk echte) perforatie voorzien. 
 

 
  
 In een ronde medaille (met een driekwart lijntje subtiel 
 een olympische plak aanduidend) is het TeamNL-logo 
 geplaatst, bestaande uit een oranje tulp, waarin een  
 olympische vlam (in combinatie met een blad in de  
 kleuren van de Nederlandse vlag) is te herkennen. Het 
 logo met de vijf olympische ringen en de tekst TeamNL 
 bevinden zich eronder. 
 
 
 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
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Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei: Programma 2016-2017. 
 
Bijeenkomsten seizoen 2016 – 2017 in Ede. 
 
01-09-2016 Opening nieuwe seizoen. Aanwezig: handelaar E. Brugman 
                         Na de pauze: verloting, ruilen en snuffelboeken.   
15-09-2016  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
06-10-2016  Lezing (info volgt). Hierna het gebruikelijke programma. 
20-10-2016  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
03-11-2016  Veiling. Hierna het gebruikelijke programma. 
05-11-2016  Najaars-postzegeldag in ”Ons Huis” 
17-11-2016  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
01-12-2016  St Nicolaas bijeenkomst, Jan Mak Trofee en verloting ’Koffer’. 
15-12-2016  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
05-01-2017 Nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje.  
 Aanwezig: ‘Postzegelwinkeltje’.              
19-01-2017  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
02-02-2017  Lezing (info volgt). Hierna het gebruikelijke programma. 
16-02-2017  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
02-03-2017  Algemene ledenvergadering 
11-03-2017  Voorjaars-postzegeldag in ”Ons Huis” 
16-03-2017  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
06-04-2017  Filatelistische quiz. Hierna het gebruikelijke programma. 
20-04-2017  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
11-05-2017  Kleine veiling, hierna het gebruikelijke programma. 
18-05-2017  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 
01-06-2017  Laatste bijeenkomst van het seizoen. 
 
Bijeenkomsten seizoen 2016 – 2017 in Barneveld. 
 
08-09-2016  Quiz, nieuwe snuffelboeken. 
13-10-2016  Lezing (thema nog niet bekend) 
10-11-2016   Veiling 
08-12-2016  Gezellige avond. Jaarafsluiting. 
12-01-2017  Quiz 
21-01-2017   Postzegeldag Veluwehal 
09-02-2017  Jaaroverzicht 
09-03-2017   Veiling 
13-04-2017   Lezing (thema nog niet bekend) 
18-05-2017  Postzegelwinkeltje 
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Puzzelrubriek 
 

eze maand is er geen oplossing van de puzzel uit de vorige Fila: vanwege de 
vakantieperiode zijn er nog te weinig oplossingen binnengekomen. 

Heeft u de puzzel nog niet ingestuurd, dan is er alsnog de mogelijkheid tot inzenden 
tot en met maandag 12 september.  
 
Voor nieuwe puzzelaars - en degenen die reeds langere tijd niet mee hebben gedaan - 
is dit natuurlijk weer een uitgelezen mogelijkheid om met één envelop twee puzzels 
in te sturen en direct extra punten te scoren.  
 
DE OUDE OPGAVE 
Om nieuwe en oude deelnemers te motiveren (weer) mee te doen met de puzzel en 
voor het geval het een verregende zomer gaat worden, hebben we maar liefst 8 
vragen – 3 pnt per vraag en 6 bonuspunten bij 12 inzenders. 
 
 1. Gouda-zegel met Juliana.  
 2. Vlakbij Den Haag kun je dansen. 
 3. R.N. …… en H.P. ……. Wat hoort er op de puntjes? (loep benodigd).  
 4. Onder andere een watermolen, een gewone molen en een surfer 
 5. Frans 'Eigen Huis' in Bruxelles. 
 
Terug van weggeweest: de zoekplaatjes. 
 

 6.   7.       8.      
  
DE NIEUWE OPGAVE: 2 ptn per vraag en dubbele punten bij 11 inzenders. 
 
1. Brief  uit Indonesië 
2. Er loopt een streepje door de rozenbottels 
3. Zeemanshuis 
4. Vroeger plakten de kinderen deze 'vlindertjes' op hun neus. 
5. De meeste filatelisten hebben AOW 
 
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 12 september a.s. voor 17.00 uur op de post 
doen naar      Geo van Dartel     Annadaal 67    6715 JB Ede 
A.u.b. uw envelop filatelistisch frankeren ten behoeve van de jeugd. 
 
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: blenders67@live.nl.  
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  
____________________________________________________________________ 

D 

mailto:blenders67@live.nl


Fila Ede  ~  Barneveld    augustus 2016   10 
____________________________________________________________________ 

Een lid vertelt 
 

Griend 
Honderd jaar geleden nam Natuurmonumenten het waddeneiland Griend in beheer. 
Ter gelegenheid hiervan werd op 25 april jl een postzegelvel uitgegeven met daarop 
tien bijzondere vogelsoorten die op het eiland voorkomen. Deze zijn geschilderd door 
kunstenaar Erik van Ommen en de digitale verwerking is gedaan door Peter de Jong 

(Art Revisited).  
En hiernaast het resultaat. Wat mij 
betreft: Prachtig! 
 
Het velletje bestaat uit tien schilderijen 
van vogels, die voorkomen op het wad. 
Elke vogel heeft zijn eigen plek op het 
vel en in het landschap met zijn 
verschillende biotopen: poserend in het 
grasland, broedend in de kwelder, 
wandelend door het slik, aan de maaltijd 
in zee en in de lucht. Deze verschillende 
types van het landschap keren terug in 
de foto’s links en rechts op de velrand. 
Erik van Ommen vertelt hierover in het 
blad Collect: 
“Elk schilderij heb ik speciaal voor dit 
vel gemaakt en bij elkaar geeft deze 
serie mijn impressie van de Wadden 
weer. Bij het schilderen in olieverf stond 
de sfeer centraal: intiem en dromerig. 
Dat vraagt om allerlei keuzes die effect 

hebben op elke postzegel. Bijvoorbeeld het licht dat steeds van linksboven komt. Ik 
heb ook altijd een bepaald jaargetijde 
voor ogen gehouden. Alle vogels zijn 
geportretteerd op een zonnige dag in 
mei, een maand waarin ze hun mooiste 
kleed dragen. Om het eigen karakter 
van de vogels weer te geven, werk ik in 
twee lagen. De eerste zijn de uiterlijke 
kenmerken, de tweede is de beleving, de 
persoonlijkheid van iedere vogel. Ik ben 
trots op het resultaat.” 
             Het eiland Griend 
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Geschiedenis van Griend: 
Griend is een prachtig, klein waddeneiland, dat ligt tussen Harlingen en Terschelling 
en een vluchtplaats voor vele duizenden vogels. 

Het is onbewoond, alleen van april tot juli 
wonen er 2 wadwachters (in dienst van 
Natuurmonumenten) in het 
vogelwachtershuisje. Met het houten baken 
voor de scheepvaart is dit het enige 
menselijke bouwwerk op het eiland. 
 
Vroeger, tot in de 18e eeuw, was Griend 

wel bewoond: veehouders woonden op terpen. Ongeveer 1800 was het eiland nog 25 
ha. groot en door stromingen verplaatste het zich jaarlijks 7 meter naar het 
zuidoosten. Nadat de bewoners Griend hadden verlaten, gebruikten bewoners van 
Terschelling het als weidegebied voor schapen en voor de winning van hooi. Ook 
werden de eieren van meeuwen en sterns geraapt voor consumptie. Tot in 1916 de 
Vereniging Natuurmonumenten het recht op het maaien van gras afkocht en de 
vogelkolonies ging bewaken en het rapen van eieren probeerde tegen te gaan. 
De aanleg van de Afsluitdijk zorgde ervoor, dat het zeewater in de Waddenzee steeg 
en de golven het eiland aantastten. Natuurmonumenten legde strekdammen en een 
lage zanddijk aan, die Griend 25 jaar lang zou beschermen.  
Toekomst van Griend: 
Nu moeten er nieuwe maatregelen 
komen om Griend te behouden, 
want door de stroming in de 
Waddenzee dreigt het eiland te 
verdwijnen. Er zal een groot 
natuurproject worden uitgevoerd: 
Samen met Rijkswaterstaat wil 
Natuurmonumenten een 
beschermende zandwal aanleggen 
langs Griend.         
Het zand is deels afkomstig van 
het plagwerk dat op Griend zelf 
uitgevoerd zal worden. 
Ook worden schelpenbanken        Griend zoals het naar verwachting na het herstelproject er uit zal zien 
verwerkt. Daarnaast wordt zand 
gebruikt dat vrijkomt bij het onderhoud van de vaargeulen in de Waddenzee. Van 
nature wordt het eiland beschermd door een wal van schelpen, plantenresten en zand. 
De natuurlijke 'eivorm' van Griend wordt hersteld, waardoor de kans veel groter is dat 
het eiland zichzelf in stand kan houden in de toekomst. 
 
 
 



Fila Ede  ~  Barneveld    augustus 2016   12 
____________________________________________________________________ 

Fauna en flora op Griend  
Veel vogels weten het ruige en eenzame eiland in de Waddenzee 
te vinden. In het broedseizoen biedt Griend nestgelegenheid aan 
zo’n 50.000 vogels. Zo komt hier de grootste kolonie van de grote 
stern van WestEuropa voor. Deze vogels horen tot één van de 
bedreigde vogelsoorten van 
Nederland. Griend is een veilige 
plek (geen dreiging van vossen 
en andere vleesetende 
zoogdieren), waar hij in grote 

aantallen  scholekster in alle rust kan broeden en 
zijn jongen kan grootbrengen. Ook oa de visdief, 
eidereend, scholekster , tureluur en mantelmeeuw 
broeden hier.     
          eidereend en grote stern 
Daarnaast doen honderdduizenden trekvogels als kanoet, bonte strandloper en rosse  
grutto het eiland aan tijdens hun lange reis van Afrika naar Siberië. De ideale plek om 
uit te rusten en voedsel te zoeken op het drooggevallen wad rondom Griend tijdens de 
8000 kilometer lange trip.  
Bij hoogwater zoeken de vogels op het eiland een veilig heenkomen.  
 
Naast een belangrijk eiland voor broed-en trekvogels is Griend voor meer dieren een 
toevluchtsoord.  
Sinds 2008 zoekt de grijze zeehond jaarlijks de rust 
van het eiland op om zijn jongen groot te brengen. Zelfs 
bij hoge waterstanden blijven sommige duintjes boven 
water uitsteken en houden pups en ouders droge voeten. 
In 2015 zagen 55 zeehondenpups het levenslicht 
op Griend.         
           zeehond 

 
Griend telt meer dan 165 plantensoorten. Ondanks 
zout, zee, zand en wind gedijen zeekraal, lamsoor 
en de zeer zeldzame zeealant er goed. Maar 
inmiddels groeit het bijzondere eiland dicht en 
verruigt. Aangezien broedvogels gek zijn op kale 
plekken om te broeden, is het zaak om de 
verruiging aan te pakken.  
 
Genoeg redenen om het eiland te beschermen en 
van de ondergang te redden!!      

Kleine mantelmeeuw, wulp en zeehond        Anneke de Wit 
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HET ADRES VOOR: 
 
 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 
Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 
 
 

 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 
Maanderpoort 11 

6711AB  Ede (centrum) 
Tel. 0318-610334 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 
 
 
 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 
   Zaterdag 09.00 - 17.00 
   Avondverkoop op afspraak 
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