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KAAG (ZH) 
 

Bestelhuis De Kaag 
 

Te De Kaag (gemeente Alkemade) was vanaf 1 september 1864 een bestelhuis gevestigd behorende 
tot postale gebied van het postkantoor Leiden. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkan-
toor opgericht. 
 

KAATSHEUVEL (NB) 
 

Distributiekantoor De Kaatsheuvel en Sprang 
 

Te De Kaatsheuvel en Sprang was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het 
postale gebied van het postkantoor ’s-Hertogenbosch. Het distributiekantoor te De Kaatsheuvel en 
Sprang werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor met de bena-
ming Kaatsheuvel. 
 

KAMERIK (UT) 
 

Bestelhuis Kamerik 
 

Te Kamerik was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Woerden. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Zegveld.  
 

 
 

Na opheffing van het bestelhuis te Kamerik in 1871 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Wel 
bleef de brievenbus aan het bestelhuis aanwezig. De daarin gedeponeerde poststukken werden door 
de bode voorzien van een afdruk van het bestelhuisstempel zoals het voorbeeld uit december 1876. 
Het hulppostkantoor Kamerik werd gevestigd op 8 mei 1877. 
 

KAMPERLAND (ZL) 
 

Bestelhuis Camperland 
 

Vanaf 1 juni 1864 was te Camperland een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Goes. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

KAMPERVEEN (OV) 
 

Bestelhuis Kamperveen 
 

Te Kamperveen was vanaf 1 januari 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Kampen. Na opheffing van het bestelhuis in 1873 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

KANTENS (GR) 
 

Bestelhuis Kantens 
 

Te Kantens was vanaf 1861 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Onderdendam. Het bestelhuis werd opgeheven op 31 januari 1869 en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

KAPEL-AVEZAATH (GD) 
 

Bestelhuis Kapel-Avezaath 
 

Te Kapel-Avezaath (gemeente Zoelen) was vanaf 1 januari 1859 een bestelhuis gevestigd behorende 
tot postale gebied van het postkantoor Tiel. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
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KAPELLE (ZL) 
 

Bestelhuis Kapelle 
 

Te Kapelle (op Duiveland) was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Zierikzee. Het bestelhuis werd op 31 augustus 1872 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

KAPELLE (ZL) 
 

Bestelhuis Kapelle 
 

Te Kapelle (op Zuid-Beveland) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Goes. Het bestelhuis werd op 31 december 1860 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

KATENDRECHT (ZH) 
 

Bestelhuis Katendrecht 
 

Te Katendrecht was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Rotterdam. Het bestelhuis werd op 15 maart 1867 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

KATS (ZL) 
 

Bestelhuis Cats 
 

Te Cats was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Goes. Het bestelhuis werd op 31 oktober 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

KATTENDIJKE (ZL) 
 

Bestelhuis Kattendyke 
 

Te Kattendyke was vanaf 1 januari 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Goes. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

KATWIJK (NB) 
 

Bestelhuis Katwyk 
 

Te Katwyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Boxmeer. Na opheffing van het bestelhuis in 1854 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

KAUTER (ZL) 
 

Bestelhuis Kauter 
 

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

KEDICHEM (ZH) 
 

Bestelhuis Kedichem 
 

Te Kedichem was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Leerdam. Het bestelhuis werd op 30 september 1874 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

KEENT (GD) 
 

Bestelhuis Keent 
 

Te Keent (gemeente Balgoij) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Nijmegen. Na opheffing van het bestelhuis in 1862 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
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KEINSMERBRUG (NH) 
 

Bestelhuis Keinsmerbrug 
 

Te Keinsmerbrug (gemeente Zijpe) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale ge-
bied van het postkantoor Schagen. Na opheffing van het bestelhuis in 1857 werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
 

KEKERDOM (GD) 
 

Bestelhuis Kekerdom 
 

Te Kekerdom (gemeente Ubbergen) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot pos-

tale gebied van het postkantoor Nijmegen. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppost-

kantoor opgericht. 

 

KENT (GD) 
 

Bestelhuis Kent 
 

Te Kent (Gemeente Balgoij) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Nijmegen. Het bestelhuis werd in 1862 opgeheven en niet vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

KEPPEL (GD) 
 

Distributiekantoor Keppel 
 

Te Keppel was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Doesburg.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Keppel werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

KERK-AVEZAATH (GD) 
 

Bestelhuis Kerk-Avezaath 
 

Te Kerk-Avezaath was vanaf 1 januari 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Tiel. Het bestelhuis werd op 30 september 1869 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

KESSEL (LB) 
 

Distributiekantoor Kessel 
 

Te Kessel was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Venlo. Tussen 1831 en 1836 was dit een Belgisch distributiekantoor. In 1836 werd het 
distributiekantoor opgeheven en ingedeeld bij de Limburgse plattelandspost. Het hulppostkantoor Kes-
sel werd op 15 mei 1872 gevestigd. 
 

KESTEREN (GD) 
 

Bestelhuis Kesteren 
 

Te Kesteren was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Wageningen. Het bestelhuis werd op 14 januari 1872 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
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KETHEL (ZH) 
 

Bestelhuis Kethel en Spaland 
 

Te Kethel en Spaland was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Schiedam. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd toen geen hulppostkantoor opge-
richt. Het hulppostkantoor met de benaming Kethel werd gevestigd op 1 november 1900. 
 

KIMSWERD (FR) 
 

Bestelhuis Kimswerd 
 

Te Kimswerd was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Harlingen. Het bestelhuis werd op 14 juni 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

KINDERDIJK (ZH) 
 

Bestelhuis De Kinderdyk 
 

Te De Kinderdyk was vanaf 1 januari 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Dordrecht. Het bestelhuis werd op 30 april 1857 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

KLAASWAAL (ZH) 
 

Distributiekantoor Klaaswaal 
 

Te Klaaswaal was vanaf 1831 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Oud-Beijerland. Het distributiekantoor te Klaaswaal werd op 31 augustus 1850 opge-
heven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

KLEIN DOCHTEREN (GD) 
 

Bestelhuis Klein-Dochteren 
 

Te Klein-Dochteren was vanaf 1 januari 1866 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Zutphen. Het bestelhuis werd op 14 oktober 1870 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

KLEINE BUURT (NH) 
 

Bestelhuis Kleine Buurt 
 

Te Kleine Buurt (gemeente Wieringen) was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Den Helder. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 
 

KLEVERSKERKE (ZL) 
 

Bestelhuis Kleverskerke 
 

Te Kleverskerke was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Middelburg. Het bestelhuis werd op 30 juni 1872 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

KLOETINGE (ZL) 
 

Bestelhuis Kloetinge 
 

Te Kloetinge was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Goes. Het bestelhuis werd op 30 april 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

  



5 
 

KLUNDERT (NB) 
 

Distributiekantoor Klundert 
 

Te Klundert was vanaf 1831 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Breda.  
 

 

 
 

De benaming Klundert (verkort en voluit) werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voor-
beelden uit 1831, 1834, 1838 en 1844). 
 

 
 

Het distributiekantoor te Klundert werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

KOCKENGEN (UT) 
 

Bestelhuis Kockengen 
 

Te Kockengen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Loenen. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1856 tevens de postale dienstverlening voor Laag Nie-
koop, Portengen en Teckop. De benaming KOK-ENGEN werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven. 
Het bestelhuis te Kok-Engen werd op 28 februari 1886 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

KOEDIJK (NH) 
 

Bestelhuis Koedyk 
 

Te Koedyk was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Alkmaar. Het bestelhuis werd op 31 december 1872 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

KOEKANGE (DR) 
 

Bestelhuis Koekange 
 

Te Koekange (ook wel Coecange genoemd) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Hoogeveen. Het bestelhuis werd op 18 juni 1871 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
 

KOEVORDEN (DR) zie COEVORDEN 
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KOEWACHT (ZL) 
 

Bestelhuis Koewacht 
 

Te Koewacht was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Neuzen (Terneuzen). Het bestelhuis werd op 17 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

KOLHORN (NH) 
 

Bestelhuis Kolhorn 
 

Te Kolhorn was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Schagen.  Het bestelhuis verzorgde vanaf 1856 tevens de postale dienstverlening voor Waardpol-
der. Het bestelhuis werd op 7 mei 1877 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

KOLLUMER TOLHEK (FR) 
 

Distributiekantoor Kollumer Tolhek 
 

Het distributiekantoor te Kollumer Tolhek was gevestigd van 1828 tot 1832. Na opheffing van het dis-
tributiekantoor werd de dienstverlening overgenomen door het distributiekantoor te Buitenpost (zie al-
daar). 
 

KOMMERZIJL (GR) 
 

Bestelhuis Kommerzyl 
 

Te Kommerzyl (gemeente Grijpskerk) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Groningen. Na opheffing van het bestelhuis in 1870 werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 
 

KOOTSTERTILLE (FR) 
 

Bestelhuis Kootstertille 
 

Te Kootstertille (gemeente Achtkarspelen) was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Leeuwarden. Na opheffing van het bestelhuis in 1860 werd geen 
hulppostkantoor opgericht. 
 

KORTENHOEF (NH) 
 

Bestelhuis Kortenhoef 
 

Te Kortenhoef was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor ’s-Graveland. Het bestelhuis werd op 22 november 1875 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

KORTERAAR (ZH) 
 

Bestelhuis Korteraar 
 

Te Korteraar was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Alphen (aan den Rijn). Na opheffing van het bestelhuis in 1865 werd geen hulppostkantoor opge-
richt. 
 

KORTGENE (ZL) 
 

Distributiekantoor Cortgene 
 

Te Cortgene was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Goes. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
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KOUDEKERK AAN DEN RIJN (ZH) 
 

Distributiekantoor Koudekerk 
 

Te Koudekerk was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Leiden.  
 

 
 

De benaming Koudekerk werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht, voluit of alleen met 
de letter K (voorbeelden uit 1842). Het distributiekantoor te Koudekerk werd op 31 augustus 1850 
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

KOUDEKERKE (ZL) 
 

Bestelhuis Koudekerke 
 

Te Koudekerke was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Middelburg. Het bestelhuis werd op 31 juli 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

KRABBENDIJKE (ZL) 
 

Bestelhuis Krabbendyke 
 

Te Krabbendyke was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Goes. Het bestelhuis werd op 31 december 1860 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

KRIMPEN AAN DE LEK (ZH) 
 

Bestelhuis Krimpen aan de Lek 
 

Te Krimpen aan de Lek was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Rotterdam. Het bestelhuis werd op 31 december 1858 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

KROMMENIE (NH) 
 

Distributiekantoor Krommenie 
 

Te Krommenie was vanaf 1849 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Wormerveer. Het distributiekantoor te Krommenie werd op 31 augustus 1850 opgehe-
ven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

KRUININGEN (ZL) 
 

Bestelhuis Kruiningen 
 

Te Kruiningen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Goes. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

KRUISLAND (NB) 
 

Bestelhuis Kruisland 
 

Te Kruisland was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Roosendaal (Rozendaal). Het bestelhuis werd op 30 september 1879 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
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KUINRE (OV) 
 

Bodeloop Kuinre-Blokzijl 
 

Een bode te Kuinre bracht de bij hem aangeboden brieven naar het postkantoor te Blokzijl. 
 

 
 

De aanduiding Kuinre werd door de bode met de pen aangebracht (voorbeeld uit 1839). Het hulppost-
kantoor Kuinre werd opgericht op 1 januari 1851. 
 

KUITAART (ZL) 
 

Bestelhuis Kuitaart 
 

Te Kuitaart was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Hulst. Het bestelhuis werd op 14 november 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

KWINTSHEUL (ZH) 
 

Bestelhuis Kwintsheul 
 

Te Kwintsheul was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor ’s-Gravenhage. Na opheffing van het bestelhuis werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Het 
hulppostkantoor te Kwintsheul werd gevestigd op 1 december 1907. 
 
 
 


