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LAAG-SOEREN (GD) 
 

Bestelhuis Laag-Soeren 
 

Te Laag-Soeren was vanaf 1861 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Doesburg. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

LAGE MIERDE (NB) 
 

Bestelhuis Lage Mierde 
 

Te Lage Mierde was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

LAGE VUURSCHE (UT) 
 

Bestelhuis Lage-Vuursche 
 

Te Lage-Vuursche was vanaf 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Baarn. Het bestelhuis werd op 30 april 1881 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

LAGE ZWALUWE (NB) 
 

(zie tevens HOOGE ZWALUWE) 
 

Bestelhuis De Lage Zwaluve 
 

Te De Lage Zwaluve was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Breda. 
 

 
 

De benaming Zwaluwe werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeelden uit 1832 
en 1840). 
 

 

 
 

Het bestelhuis te De Lage Zwaluve (of Zwaluw) werd op 30 april 1876 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor met de benaming Lage Zwaluwe. 
 

LANDSMEER (NH) 
 

Bestelhuis Landsmeer 
 

Te Landsmeer was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Zaandam. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1856 tevens de postale dienstverlening voor Ilp. Het 
bestelhuis werd op 31 juli 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
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LANGBROEK (UT) zie NEERLANGBROEK 
 

LANGE RUIGE WEIDE (ZH) 
 

Bestelhuis Lange Ruige Weide 
 

Te Lange Ruige Weide was vanaf 1866 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Oudewater. Het bestelhuis werd op 30 april 1872 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

LANGEDIJK (NH) 
 

Bestelhuis Langendyke 
 

Te Langendyke (gemeente Katwoude) was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Monnickendam. Na opheffing van het bestelhuis in 1873 werd geen hulp-
postkantoor opgericht. 
 

LANGEN (GLD) 
 

Brievenbus 
 

Te Langen, een buurtschap in de gemeente Lochem, was vanaf 1873 uitsluitend een brievenbus ge-
plaatst. Afdrukken op poststukken zijn bekend met het naamstempel LANGEN. 
 

 
 

Te Langen werd geen bestelhuis of hulppostkantoor opgericht. 
 

LANGERAAR (ZH) 
 

Bestelhuis Langeraar 
 

Te Langeraar was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Alphen (aan den Rijn). Het bestelhuis verzorgde tevens vanaf 1863 de postale dienstverlening voor 
Ridderbuurt. Het bestelhuis werd op 30 september 1905 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

LANGERAK (ZH) 
 

Bestelhuis Langerak 
 

Te Langerak was vanaf 1868 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Schoonhoven. Na opheffing van het bestelhuis in 1877 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

LANGEZWAAG (FR) 
 

Bestelhuis Langezwaag 
 

Te Langezwaag was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Heerenveen. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Luxwolde. Het 
bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LAREN (GD) 
 

Bestelhuis Laren 
 

Te Laren was vanaf 1 januari 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Zutphen. 
 

 
 

P.G. betekent Provincie Gelderland. 

Het bestelhuis te Laren werd op 15 november 1880 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
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LATHUM (GD) 
 

Bestelhuis Lathum 
 

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

LEENDE (NB) 
 

Distributiekantoor Leende 
 

Te Leende was vanaf 1846 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Eindhoven. Het distributiekantoor te Leende werd op 31 augustus 1850 opgeheven en 
vervangen door een bestelhuis. 
 

Bestelhuis Leende 
 

Te Leende was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 31 december 1861 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

LEENS (GR) 
 

Bestelhuis Leens 
 

Te Leens was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Onderdendam. Het bestelhuis werd op 31 december 1865 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

LEERSUM (UT) 
 

Bestelhuis Leersum 
 

Te Leersum was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Wijk bij Duurstede. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1856 tevens de postale dienstverlening voor 
Darthuizen.  
 

 
 

De aanduiding Leersum werd door de bestelhuishouder met de pen aangebracht (voorbeeld uit 1859). 
Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LEEUWEN (GD) 
 

Distributiekantoor Leeuwen 
 

Te Leeuwen was vanaf 1838 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale 
gebied van het postkantoor Tiel. Het distributiekantoor te Leeuwen werd in 1850 opgeheven. 
 

Bestelhuis Leeuwen 
 

Te Leeuwen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Tiel. Het bestelhuis werd op 15 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LEGMEERDIJKJE (NH) 
 

Bestelhuis Legmeerdykje 
 

Te Legmeerdykje (gemeente Nieuweramstel) was vanaf 1 augustus 1853 een bestelhuis gevestigd 
behorende tot postale gebied van het postkantoor Amsterdam. Na opheffing van het bestelhuis op 31 
juli 1872 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
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LEIDSCHENDAM (ZH) 
 

Distributiekantoor Leijdschendam 
 

Te Leijdschendam was vanaf 1835 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Leiden. 
 

 

 
 

De benaming Leijdschendam werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeelden uit 
1838, 1847 en 1848). 
 

 
 

Het distributiekantoor te Leijdschendam werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor met de benaming Leidschendam. 
 

LEIMUIDEN (ZH) 
 

Distributiekantoor Leimuiden 
 

Te Leimuiden was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Alphen (aan den Rijn). Het distributiekantoor te Leimuiden werd op 31 augustus 1850 
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LEMELERVELD (OV) 
 

Bestelhuis Lemelerveld 
 

Te Lemelerveld was vanaf 1 maart 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Zwolle. Na opheffing van het bestelhuis in 1871 werd toen geen hulppostkantoor opge-
richt. Het hulppostkantoor te Lemelerveld werd gevestigd op 1 januari 1875. 
 

LEMMER (FR) 
 

Distributiekantoor De Lemmer 
 

Te De Lemmer was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd.  
 

 
 

De aanduiding Lemmer werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit juli 
1850). Het distributiekantoor te De Lemmer werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door 
een postkantoor. 
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LENT (GD) 
 

Distributiekantoor Lent 
 

Te Leeuwen was vanaf 1827 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale 
gebied van het postkantoor Nijmegen. Het distributiekantoor te Lent werd in 1852 opgeheven en ver-
vangen door een bestelhuis. 
 

Bestelhuis Lent 
 

Te Lent was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Nijmegen.  
 

 
 

De aanduiding Lent werd door de bestelhuishouder met de pen aangebracht (voorbeeld van 13 februari 
1853). Het bestelhuis werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LETTELBERT (GR) 
 

Bestelhuis Lettelbert 
 

Te Lettelbert was vanaf 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Groningen. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Midwolda. Het bestel-
huis werd op 30 april 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LEUR (GD) 
 

Bestelhuis Leur 
 

Te Leur (gemeente Bergharen) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Nijmegen. Na opheffing van het bestelhuis in 1875 werd geen hulppostkantoor opge-
richt. 
 

LEUR (NB) 
 

Bestelhuis Leur 
 

Te Leur was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Breda. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LEUSDEN (UT) 
 

Bestelhuis Leusden 
 

Te Leusden was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Amersfoort. Het bestelhuis werd op 21 oktober 1868 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

LEXMOND (ZH) 
 

Distributiekantoor Leksmond 
 

Te Leksmond was vanaf 1835 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Vianen. Tevens was in 1834 een paardenpoststation ingericht. Het distributiekantoor te 
Leksmond werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LICHTAART (FR) 
 

Bestelhuis Lichtaart 
 

Te Lichtaart (gemeente Ferwerderadeel) was vanaf 1 januari 1857 een bestelhuis gevestigd behorende 
tot postale gebied van het postkantoor Leeuwarden. Na opheffing van het bestelhuis op 31 december 
1860 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
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LICHTENVOORDE (GD) 
 

Distributiekantoor Lichtenvoorde 
 

Te Lichtenvoorde was vanaf 1827 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het pos-
tale gebied van het postkantoor Winterswijk. Het distributiekantoor te Lichtenvoorde werd in 1850 op-
geheven en vervangen door een bestelhuis. 
 

Bestelhuis Lichtenvoorde 
 

Te Lichtenvoorde was vanaf 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Winterswijk. Het bestelhuis werd op 31 december 1856 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

LIEMPDE (NB) 
 

Bestelhuis Liempde 
 

Te Liempde was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Boxtel. Tevens was vanaf 1810 een paardenpoststation ingericht. Het bestelhuis te Liempde werd 
op 17 september 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LIENDEN (GD) 
 

Bestelhuis Lienden 
 

Te Lienden was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Tiel. Het bestelhuis te Lienden werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. Het stempel zonder omranding dat aanwezig was op het bestelhuis werd nog tot en met augustus 
1885 door het hulppostkantoor verder gebruikt. 
 

LIER (ZH) zie DE LIER 
 

LIEROP (NB) 
 

Bestelhuis Lierop 
 

Te Lierop was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Helmond. Na opheffing van het bestelhuis werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Met ingang van 
1 juni 1916 werd te Lierop een hulppostkantoor gevestigd. 
 

LIESHOUT (NB) 
 

Bestelhuis Lieshout 
 

Te Lieshout was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Helmond. Het bestelhuis werd op 14 december 1876 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

LIESSEL (NB) 
 

Bestelhuis Liessel 
 

Te Liessel was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Helmond. Het bestelhuis werd op 31 juli 1872 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LIMMEN (NH) 
 

Bestelhuis Limmen 
 

Te Limmen was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Beverwijk. Het bestelhuis werd op 30 juni 1867 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
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LINDEN (NB) 
 

Bestelhuis Linden 
 

Te Linden was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Grave. Vanaf 1854 tot en met 1872 werd de benaming van het bestelhuis Groot Linden. 
Het bestelhuis werd op 31 december 1872 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LINSCHOTEN (UT) 
 

Bestelhuis Linschoten 
 

Te Linschoten was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Woerden. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1856 tevens de postale dienstverlening voor Wul-
venhorst. Het bestelhuis werd op 31 januari 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LIPPENHUIZEN (FR) 
 

Bestelhuis Lippenhuizen 
 

Te Lippenhuizen was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Heerenveen. Het bestelhuis werd op 9 december 1871 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

LISSE (ZH) 
 

Distributiekantoor Lisse 
 

Te Lisse was vanaf 1847 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Haarlem.  
 

 
 

Afdruk stempel met omranding uit 1874 en 1875 
 

   
 

Het distributiekantoor te Lisse werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. Het stempel zonder omranding dat aanwezig was op het distributiekantoor werd nog lang door het 
hulppostkantoor verder gebruikt. 
 

LITHOIJEN (NB) 
 

Bestelhuis Lithoyen 
 

Te Lithoyen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor ’s-Hertogenbosch. Het bestelhuis werd op 31 juli 1869 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

LOBITH (GD) 
 

Distributiekantoor ’t Lobith 
 

Te ’t Lobith was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Zevenaar. Het distributiekantoor te ’t Lobith werd op 31 augustus 1850 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
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LOCHEM (GD) 
 

Distributiekantoor Lochem 
 

Te Lochem was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Zutphen. 

 
 

De benaming Lochem werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeelden uit 1828 
en twee maal uit 1841). Het distributiekantoor te Lochem werd op 31 augustus 1850 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LOENEN (GD) 
 

Bestelhuis Loenen 
 

Te Loenen (gemeente Valburg) was vanaf 1861 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Nijmegen. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

LOENEN AAN DE VECHT (UT) 
 

Distributiekantoor Loenen 
 

Te Loenen was vanaf 1815 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Utrecht. 
 

 
 

De benaming Loenen werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit 1834). 
 

 
 

Het distributiekantoor te Loenen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een post-
kantoor. 

LOENERSLOOT (UT) 
 

Bestelhuis Loenersloot 
 

Te Loenersloot was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Loenen. 
 

 
 

Na opheffing van het bestelhuis te Loenersloot in 1880 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Het 
hulppostkantoor Loenersloot werd gevestigd op 16 juli 1889. 
 

LOON OP ZAND (NB) 
 

Distributiekantoor Loon op Zand 
 

Te Loon op Zand was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Tilburg. Het distributiekantoor te Loon op Zand werd op 31 augustus 1850 opge-
heven en vervangen door een hulppostkantoor. 
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LOPIK (UT) 
 

Bestelhuis Lopik 
 

Te Lopik was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Schoonhoven. Het bestelhuis werd op 30 september 1881 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

LOTTUM (LB) 
 

Bestelhuis Lottum 
 

Te Lottum was vanaf 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Venlo. Het bestelhuis werd op 31 augustus 1888 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LUTJEBROEK (NH) 
 

Bestelhuis Lutjebroek 
 

Te Lutjebroek (gemeente Grootebroek) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot pos-
tale gebied van het postkantoor Hoorn. Na opheffing van het bestelhuis in 1871 werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 

LUTJEGAST (GR) 
 

Bestelhuis Lutjegast 
 

Te Lutjegast (gemeente Grootegast) was vanaf 1 januari 1857 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Groningen. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd geen 
hulppostkantoor opgericht. 

LUTTEN (OV) 
 

Bestelhuis Lutten 
 

Te Lutten was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Zwolle. Het bestelhuis werd op 30 juni 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

LUTTER-HOOFDWIJK (OV) 
 

Bestelhuis Lutterhoofdwijk 
 

Te Lutterhoofdwijk (gemeente Gramsbergen) was vanaf 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Almelo. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 

LUYKSGESTEL (NB) 
 

Bestelhuis Luiksgestel 
 

Te Luiksgestel was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 31 januari 1871 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 
 


