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AAGTEKERKE (ZL) 
 

Bestelhuis Aagtekerke 
 

Te Aagtekerke was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Middelburg. Het bestelhuis werd op 14 april 1875 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

AALST (GD) 
 

Bestelhuis Aalst 
 

Te Aalst in Gelderland was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Bommel (Zaltbommel). Het bestelhuis werd op 15 april 1876 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor. 
 

AALST (NB) 
 

Bestelhuis Aalst 
 

Te Aalst in Noord-Brabant was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor. 
 

AALTEN (GD) 
 

Distributiekantoor Aalten 
 

Te Aalten was vanaf 1827 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Winterswijk. In 1832 werd het provinciaal distributiekantoor omgezet in een rijks 
distributiekantoor. 
 

 
 

De aanduiding AALTEN werd door het distributiekantoor eerst met de pen aangebracht zoals de voor-
beelden uit 1840, 1846 en twee maal 1848, later met een stempelafdruk. 
 

 
 

Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
Het door het distributiekantoor gebruikte stempel werd verder gebruikt door het hulppostkantoor. 
 

AARDENBURG (ZL) 
 

Distributiekantoor Aardenburg 
 

Te Aardenburg was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Sluis. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

AARLANDERVEEN (ZH) 
 

Bestelhuis Aarlanderveen 
 

Te Aarlanderveen was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van Al-
phen (aan den Rijn). Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
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AARTSWOUD (NH) 
 

Bestelhuis Aartswoud 
 

Te Aartswoud was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het post-
kantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd opgeheven in 1870 maar niet vervangen door een hulppostkantoor. 
 

ABBENBROEK (ZH) 
 

Bestelhuis Abbenbroek 
 

Te Abbenbroek was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Brielle. Het bestelhuis werd op 30 april 1872 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

ABCOUDE (NH) 
 

Distributiekantoor Abcoude 
 

Te Abcoude was vanaf 1816 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Amsterdam.  
 

 
 

De aanduiding ABCOUDE werd door het distributiekantoor in handschrift aangebracht zoals het voor-
beeld uit 1846. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

ACQUOY (GD) 
 

Bestelhuis Acquoi 
 

Te Acquoi was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor 
Leerdam. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

ADORP (GR) 
 

Bestelhuis Adorp 
 

Te Adorp was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor 
Groningen. Dit bestelhuis verzorgde tevens de postale voorzieningen van Sauwert en Witzingh. Het bestel-
huis werd op 30 april 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

ADUARD (GR) 
 

Bestelhuis Aduard 
 

Te Aduard was vanaf 1861 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor 
Groningen. Het bestelhuis werd op 30 april 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

AFFERDEN (GD) 
 

Bestelhuis Afferden 
 

Te Afferden in Gelderland was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Nijmegen. Het bestelhuis werd op 30 september 1873 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

  



3 
 

AFFERDEN (LB) 
 

Distributiekantoor Afferden 
 

Te Afferden in Limburg was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Nijmegen. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor. 
 

AKERSLOOT (NH) 
 

Bestelhuis Akersloot 
 

Te Akersloot was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkan-
toor Beverwijk. Het bestelhuis werd op 15 september 1903 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

AKKERSWOUDSTERBROEK (FR) 
 

Bestelhuis Akkerswoudsterbroek 
 

Te Akkerswoudsterbroek was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Dokkum. Het bestelhuis werd na opheffing in 1874 niet vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

AKKRUM (FR) 
 

Distributiekantoor Akkrum 
 

Te Akkrum was vanaf 1846 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Heerenveen. 
 

 
 

Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

ALBLASSERDAM (ZH) 
 

Distributiekantoor Alblasserdam 
 

Te Alblasserdam was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Dordrecht. 
 

 
 

De aanduiding ALBLASSERDAM werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeel-
den uit 1816, 1824 en 1829). 
 

 
 

Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
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ALEM (NB) 
 

Bestelhuis Alem 
 

Vanaf 1852 was te Alem een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor 
’s-Hertogenbosch. Het bestelhuis werd op 30 april 1873 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

ALMEN (GD) 
 

Bestelhuis Almen 
 

Te Almen was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor 
Zutphen. 

 
 

Achter de benaming in het naamstempel ALMEN is een punt opgenomen. De letters in het stempel hebben 
een gebogen vorm. Stempelafdrukken op postzegels in violet en zwart. Na opheffing van het bestelhuis 
te Almen in 1908 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Het hulppostkantoor werd op 1 mei 1917 
gevestigd. 
 

ALMKERK (NB) 
 

Bestelhuis Almkerk 
 

Te Almkerk was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Oosterhout. Het bestelhuis werd op 30 september 1868 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

ALPHEN (GD) 
 

Bestelhuis Alphen 
 

Te Alphen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor 
Tiel. Het bestelhuis werd op 31 mei 1858 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

ALPHEN (NB) 
 

Bestelhuis Alphen 
 

Te Alphen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor 
Tilburg. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

ALTFORST (GD) 
 

Bestelhuis Altforst 
 

Met ingang van 1 januari 1861 is te Altforst (gemeente Appeltern) een bestelhuis gevestigd behorende tot 
het postale gebied van het postkantoor Nijmegen. Na opheffing van het bestelhuis in 1877 werd toen 
geen hulppostkantoor opgericht. Het hulppostkantoor werd op 16 maart 1917 gevestigd. 
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AMERONGEN (UT) 
 

Distributiekantoor Amerongen 
 

Te Amerongen waren vanaf 1811 een distributiekantoor en vanaf 1810 een paardenpoststation gevestigd 
alsmede een entrepot, behorende tot het postale gebied van het postkantoor Utrecht. Het entrepot werd in 
1853 opgeheven. De wisselplaats die in 1856 was ingericht, werd in 1865 opgeheven. 
 

 
 

De aanduiding Amerongen werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit 
1828). 
 

 
 

Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

AMMERSTOL (ZH) 
 

Bestelhuis Ammerstol 
 

Te Ammerstol was met ingang van 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot het pos-
tale gebied van het postkantoor Schoonhoven. Het bestelhuis werd op 14 augustus 1874 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
 

AMSTELVEEN (NH) 
 

Bestelhuis Amstelveen 
 

Het bestelhuis te Amstelveen werd in 1851 gevestigd en behoorde tot het postale gebied van het post-
kantoor Amsterdam. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

ANDEL (NB) 
 

Bestelhuis Andel 
 

Met ingang van 1852 was te Andel een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Heusden. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

ANDELST (GD) 
 

Bestelhuis Andelst 
 

Met ingang van 1852 was te Andelst een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Wageningen. 

 
 

Het bestelhuis te Andelst werd op 30 september 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 



6 
 

 

ANDIJK (NH) 
 

Bestelhuis Andyk 
 

Met ingang van 1852 was te Andyk een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Hoorn. Het bestelhuis werd op 31 juli 1867 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

ANGEREN (GD) 
 

Bestelhuis Angeren 
 

Met ingang van 1856 was te Angeren een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Zevenaar.  
 

 
 

Het bestelhuis te Angeren werd op 31 oktober 1867 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

ANGERLO (GD) 
 

Bestelhuis Angerlo 
 

Met ingang van 1862 was te Angerlo een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Doesburg. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

ANKEVEEN (NH) 
 

Bestelhuis Ankeveen 
 

Met ingang van 1857 was te Ankeveen een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Hilversum. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

ANNERVEENSCHE KANAAL (DR) 
 

Bestelhuis Annerveensche-Kanaal 
 

Met ingang van 1854 was te Annerveensche-Kanaal een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale 
gebied van het postkantoor Assen. Het bestelhuis verzorgde tevens het postale gebied van Annerveen. 
Het bestelhuis behoorde later tot het ressort van het postkantoor Veendam. Het bestelhuis werd op 31 
maart 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

ANLO (DR) 
 

Bestelhuis Anlo 
 

Met ingang van 1 september 1850 was te Anlo een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Assen. Na opheffing van het bestelhuis in 1855 is geen hulppostkantoor opgericht. 
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APELDOORN (GD) 
 

Distributiekantoor Apeldoorn 
 

Te Apeldoorn was een distributiekantoor gevestigd. Verder was in 1810 een paardenpoststation ingericht. 
 

 
 

Het distributiekantoor te Apeldoorn werd op 31 januari 1815 opgeheven en vervangen door een postkan-
toor. 
 

APPELSCHA (DR) 
 

Bestelhuis Appelscha 
 

Met ingang van 1852 was te Appelscha een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Assen. Het bestelhuis werd op 31 december 1865 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

APPELTERN (GD) 
 

Distributiekantoor Appeltern 
 

Te Appeltern was in 1831 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Nijmegen. Het provinciaal distributiekantoor werd in 1838 omgezet in een rijks distri-
butiekantoor.  
 

 
 

De aanduiding APPELTERN werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeelden uit 
1840, 1845 en 1846). Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

APPINGEDAM (GR) 
 

Distributiekantoor Appingedam 
 

Te Appingedam was vanaf 1821 een distributiekantoor gevestigd. Het distributiekantoor werd op 31 
augustus 1850 opgeheven en vervangen door een postkantoor. 
 

 

 
 

De benaming Appingedam werd in 1874 gewijzigd in Appingadam. 
 

ARCEN (LB) 
 

Distributiekantoor Arcen 
 

Te Arcen was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het post-
kantoor Nijmegen. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
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ARKEL (ZH) 
 

Bestelhuis Arkel 
 

Te Arkel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor 
Gorinchem. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

ASCH (GD) 
 

Bestelhuis Asch 
 

Te Asch in de gemeente Buren was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale 
gebied van het postkantoor Tiel. Na opheffing van het bestelhuis in 1877 werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
 

ASPEREN (ZH) (thans  Gelderland) 
 

Bestelhuis Asperen 
 

Te Asperen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het post-
kantoor Leerdam. Het bestelhuis werd op 31 december 1858 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

ASSENDELFT (NH) 
 

Bestelhuis Assendelft 
 

Te Assendelft was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Beverwijk. Het bestelhuis werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

ASTEN (NB) 
 

Distributiekantoor Asten 
 

Te Asten was vanaf 1816 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het post-
kantoor Helmond. Het distributiekantoor werd in 1823 opgeheven. Een nieuw distributiekantoor werd in 
1835 opgericht. Het distributiekantoor werd in 1849 opgeheven en in 1850 vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

AVENHORN (NH) 
 

Bestelhuis Avenhorn 
 

Te Avenhorn was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Hoorn. Het bestelhuis werd op 31 maart 1873 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

AVEREEST (OV) 
 

Bestelhuis Avereest 
 

Te Avereest was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkan-
toor Meppel. Het bestelhuis verzorgde tevens het postale gebied van Nieuw Leuzen. Het bestelhuis te 
Avereest werd op 30 juni 1868 opgeheven en vervangen door het aldaar opgerichte hulppostkantoor 
Ommerschans. 
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AXEL (ZL) 
 

Distributiekantoor Axel 
 

Te Axel was vanaf 1814 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het post-
kantoor Neuzen (Terneuzen).  
 

 
 

Het distributiekantoor te Axel werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 
 
 


