BROEKLAND (OV)
Plattelandspostagentschap Broekland
Mededelingen No 21 van 29 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 4 juni 1974 wordt het plattelandspostagentschap Broekland (Ov) gevestigd, dat voor de postdienst zal
ressorteren onder het postkantoor Raalte.
BROEKLAND (Ov)
KNPL 0047
1974-06-04

Gebruiksperiode van 4 juni 1974 tot en met 31 juli 1975.
Mededeling No 30 van 29 juli 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 augustus 1975 is het plattelandspostagentschap te Broekland (Ov) opgeheven.

BROEKSITTARD (LB)
Hulppostkantoor Broeksittard (1)
Mededeelingen No 3264s van 7 mei 1918: Met ingang van 16 Mei 1918, wordt te Broeksittard een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Sittard als hoofdkantoor zal optreden.
BROEKSITTARD (Lb.)
KNHK 0443
1918-05-16

Op 15 april 1925 is het Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Broeksittard opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Broeksittard
Mededeelingen No 3068S van 1 april 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Broeksittard
wordt met ingang van 16 April 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst
met telegrambestelling. De postbestelling zal van Sittard uit geschieden.

BROEKSITTARD (Lb.)

Met ingang van .. is het poststation te Broeksittard opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Broeksittard (2)
Mededeling No 42 van 21 oktober 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 3 november 1975 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Broeksittard opgeheven en vervangen
door een stadspostagentschap, dat zal worden aangeduid met de benaming Sittard-Van Ostadestraat, dat
voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Sittard.

BROUWERSHAVEN (ZL)
Distributiekantoor Bouwershaven
Te Brouwershaven was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Zierikzee.

Het distributiekantoor te Brouwershaven is op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Brouwershaven (1)
Het hulppostkantoor Brouwershaven werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Zierikzee.
BROUWERSHAVEN
KNHK 0444
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, groen en zwart.
Lettertype met schreven.
Het hulptelegraafkantoor te Brouwershaven werd opgericht op 14 oktober 1861 en verenigd met het
hulppostkantoor ter plaatse.

Hulppost- en telegraafkantoor Brouwershaven
Met ingang van 14 oktober 1861 is te Brouwershaven een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd
behorende tot het ressort van het postkantoor Zierikzee.
Op 31 augustus 1863 werd het hulptelegraafkantoor te Brouwershaven opgeheven.
BROUWERSHAVEN
KNHK 0445
1881-12-03

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Het hulptelegraafkantoor te Brouwershaven werd op 1 september 1884 opnieuw opgericht en verenigd
met het bestaande hulppostkantoor.
Later Rotterdam
BROUWERSHAVEN

Het hulppost- en telegraafkantoor te Brouwershaven werd op 15 december 1905 opgeheven en
vervangen door een postkantoor.

Post- en telegraafkantoor Brouwershaven
Dienstorder No 519 van 8 december 1905: Het hulppostkantoor te Brouwershaven wordt, met ingang
van 16 December e.k. vervangen door een postkantoor, vereenigd met het ter plaatse bestaande
telegraafkantoor.
Op 30 november 1922 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Brouwershaven opgeheven en
vervangen door een hulppost-, telegraaf en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf en telefoonkantoor Brouwershaven (2)
Mededeelingen No 10042S van 1 november 1922: Ingaande 1 December 1922 wordt te
Brouwershaven, met opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een hulppost-,
telegraaf en telefoonkantoor gevestigd, dat voor alle diensten zal ressorteeren onder het post-, telegraafen telefoonkantoor te Zierikzee.
BROUWERSHAVEN / ZIERIKZEE
RNHK 0204
1929-05-23

BROUWERSHAVEN
KNHK 0446
1969-01-06

BRUCHEM (GD)
Bestelhuis Bruchem
Te Bruchem was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Bommel (Zaltbommel). Het bestelhuis werd op 30 april 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bruchem
Het hulppostkantoor Bruchem werd opgericht op 1 mei 1870 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Bommel (Zaltbommel).
BRUCHEM
KNHK 0447A
1870-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BRUCHEM

KNHK 0447B
1913-02-20

Op 31 mei 1925 is het Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bruchem vervangen door een post, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Bruchem
Mededeelingen No 4412S van 6 mei 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bruchem wordt
met ingang van 1 Juni 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met
telegrambestelling. De postbestelling zal van Zaltbommel uit geschieden.
BRUCHEM

BRUCHEM
KNPS 0059
1957-04-13

Met ingang van .. is het poststation te Bruchem opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bruchem (2)
Op .. is te Bruchem een hulppostkantoor gevestigd.
Het hulppostkantoor te Bruchem is op 31 december 1970 opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Bruchem
Mededelingen No 2 van 12 januari 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 januari 1971 is het hulppostkantoor met bestelling te Bruchem vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Zaltbommel.

BRUINISSE (ZL)
Bestelhuis Bruinisse
Te Bruinisse was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Zierikzee. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bruinisse (1)
Het hulppostkantoor Bruinisse werd opgericht op 1 januari 1856. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Zierikzee.
BRUINISSE
KNHK 0448
1856-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BRUINISSE
KNHK 0449
1873-09-08

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Het hulppostkantoor te Bruinisse is op 31 januari 1892 opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Bruinisse
Met ingang van 1 februari 1892 is te Bruinisse een post- en telegraafkantoor gevestigd.

BRUINISSE
KNPK 0074
1892-02-01

Het post- en telegraafkantoor te Bruinisse is op 15 juni 1925 opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Bruinisse
Met ingang van 16 juni 1925 is te Bruinisse bij wijze van proef een bijpostkantoor gevestigd.
Op 31 mei 1927 is het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bruinisse opgeheven en vervangen door
een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Bruinisse (2)
Mededeelingen No 4028S van 1 juni 1927: Met ingang van 1 Juni 1927 is het bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Bruinisse vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk voor
de drie diensten zal ressorteeren onder het post- en telegraafkantoor te Zierikzee.
BRUINISSE / ZIERIKZEE
RNHK 0205
1929-05-23

BRUINISSE
KNHK 0450
1954-12-02

BRUMMEN (GD)
Distributiekantoor Brummen

Te Brummen was vanaf 1819 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postkantoor Zutphen. Het
distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Brummen (1)
Het hulppostkantoor Brummen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Zutphen.
BRUMMEN
KNHK 0451
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
Het hulppostkantoor te Brummen is op 30 april 1865 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Brummen
Met ingang van 1 mei 1865 is te Brummen een postkantoor gevestigd.
Het kantoornaamstempel verstrekt in 1850 aan het hulppostkantoor werd door het postkantoor in gebruik
genomen.
BRUMMEN
KNPK 0075
1882-04-14

Met ingang van 14 juni 1906 is te Brummen een telegraafkantoor gevestigd.
BRUMMEN

Op 30 juni 1932 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Brummen opgeheven en vervangen door een
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Brummen (2)
Mededeelingen No 7596S van 6 juli 1932: Met ingang van 1 Juli 1932 werd het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Brummen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk,
evenals het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Steenderen, voor den postdienst zal ressorteeren
onder het post-, telegraaf en telefoonkantoor te Zutphen.
BRUMMEN / ZUTPHEN
RNHK 0206
1932-07-27

Mededelingen No 52 van 20 december 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1978 wordt het hulppostkantoor met bestelling Brummen overgebracht van het ressort van het
postkantoor Zutphen naar het ressort van het postkantoor Dieren.
Op 31 augustus 1978 is het hulppostkantoor te Brummen opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Brummen
Mededelingen No 33 van 15 augustus 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1978 wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Brummen gewijzigd van
hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling.
BRUMMEN
KNBK 0010
1978-01-24

BRUNNEPE (OV)
Bestelhuis Brunnepe
Te Brunnepe was vanaf 1861 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Kampen. Ha opheffing van het bestelhuis in 1872 werd geen hulppostkantoor gevestigd.

BRUNSSUM (LB)
Hulppostkantoor Brunssum
Met ingang van 15 november 1908 is te Brunssum een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Sittard.
BRUNSSUM
KNHK 0452
1908-11-15

BRUNSSUM / TREEBEEK
RNHK 0207
1929-05-24

BRUNSSUM (Lb.)
KNHK 0453
1930-05-31

BRUNSSUM- / HOENSBROEK TREEBEEK
RNHK 0208
1939-03-30

BRUNSSUM (Lb.)

Op 29 april 1940 werd het hulppostkantoor te Brunssum opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Brunssum
Met ingang van 29 april 1940 is te Brunssum een bijpostkantoor gevestigd ressorterend onder het
postkantoor Hoensbroek-Treebeek.

BRUNSSUM

Stadspostagentschappen

BRUNSSUM

Kennedylaan

Dienstorder No H.260 van 8 mei 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het hierna vermelde postagentschap is m.i.v. 1 mei 1973 als volgt gewijzigd:
Oude benaming
Nieuwe benaming
Brunssum-Noord
Brunssum-Kennedylaan
BRUNSSUM- KENNEDYLAAN
DNPA 0273
1973-05-01

BRUNSSUM

Noord

Met ingang van 3 november 1969 is het stadspostagentschap Brunssum-Noord gevestigd.
BRUNSSUM- NOORD
DNPA 0274
1969-11-03

Dienstorder No H.260 van 8 mei 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het hierna vermelde postagentschap is m.i.v. 1 mei 1973 als volgt gewijzigd:
Oude benaming
Nieuwe benaming
Brunssum-Noord
Brunssum-Kennedylaan

BRUNSSUM

Rumpenerstraat

Met ingang van 13 september 1965 is het postagentschap Brunssum-Rumpenerstraat gevestigd.
BRUNSSUM / RUMPENERSTRAAT
DNPA 0275
1965-09-13

BUDEL (NB)
Distributiekantoor Budel
Te Budel was vanaf 1843 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postkantoor Eindhoven. Het
distributiekantoor is op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Budel
Het hulppostkantoor Budel werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Eindhoven.
BUDEL
KNHK 0454
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BUDEL
KNHK 0455
1876-10-11

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Het hulppostkantoor Budel behoorde vanaf 15 januari 1877 tot het ressort van het postkantoor Geldrop.
BUDEL

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Dienstorder No 201 van 7 mei 1908: Het hulppostkantoor te Budel ressorteert, met ingang van 16 Mei
e.k. onder het postkantoor te Weert in plaats van onder dat te Geldrop. In de “Alphabetische lijst van
gemeenten, enz" is deze wijziging aan te brengen.
BUDEL

BUDEL (N.B.)
KNHK 0456
1922-02-03

BUDEL / WEERT
RNHK 0209
1929-05-24

BUDEL Hulppostkantoor
Hulppostkantoor Budel-Dorplein
Met ingang van 1 december 1967 werd de benaming “Dorplein” toegevoegd.
BUDEL-DORPLEIN / WEERT
RNHK 0210
1967-12-01

Op 31 december 1970 is het hulppostkantoor te Budel-Dorplein opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Budel-Dorplein

Mededelingen No 50 van 14 december 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 januari 1972 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Budel-Dorplein vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Weert.
Mededelingen No 3 van 18 januari 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 3 januari 1977 is het plattelandspostagentschap Budel-Dorplein tijdelijk gesloten.
Het plattelandspostagentschap Budel-Dorplein werd op 3 januari 1979 opgeheven.

BUDEL LEGERPLAATS (NB)
Intern stadspostagentschap Weert-Budel Legerplaats
Met ingang van 1 december 1965 is het intern stadspostagentschap Weert-Budel Legerplaats gevestigd.
WEERT/BUDEL-LEGERPLAATS
DNPA 0276
1965-12-09

Intern plattelandspostagentschap Weert-Budel Legerplaats
Het interne stadspostagentschap Budel-Legerplaats is per 1 mei 1979 aangemerkt als een intern
plattelandspostagentschap.

BUDEL-SCHOOT (NB)
Hulppostkantoor Budel-Schoot
Met ingang van 1 december 1967 is de benaming van het hulppostkantoor te Groot Schoot gewijzigd in
Budel-Schoot.
BUDEL-SCHOOT / WEERT
RNHK 0211
1967-12-01

Op 30 november 1972 is het hulppostkantoor te Budel-Schoot opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap

Plattelandspostagentschap Budel-Schoot
Met ingang van 1 december 1972 is te Budel-Schoot een plattelandspostagentschap gevestigd onder het
postkantoor Weert.
BUDEL-SCHOOT
KNPL 0048
1972-12-13

BUGGENUM (LB)
Hulppostkantoor Buggenum
Het hulppostkantoor Buggenum werd op 1 oktober 1872 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Roermond.
BUGGENUM
KNHK 0457
1872-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Buggenum werd in juni 1880 opgeheven.

Poststation Buggenum
Met ingang van 1 december 1941 is te Buggenum een poststation gevestigd.
BUGGENUM (Lb.)
KNPS 0060

1941-06-23

Het poststation te Buggenum werd opgeheven op 27 juli 1966.

BUIKSLOOT (NH)
Distributiekantoor Buiksloot
Te Buiksloot was vanaf 1814 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postkantoor Amsterdam.
Van 1817 tot en met 1836 was een entrepot ingericht. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Buiksloot
Het hulppostkantoor Buiksloot werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor Buiksloot
behoorde tot het ressort van het postkantoor Amsterdam.
BUIKSLOOT
KNHK 0458
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BUIKSLOOT
KNHK 0459
1867-02-22

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

BUIKSLOOT / AMSTERDAM
RNHK 0212
1929-03-11

Mededeelingen No 14 van 27 maart 1940: Met ingang van 1 April 1940 wordt het hulppostkantoor te
Buiksloot vervangen door een postagentschap, dat zal worden aangeduid met de naam AmsterdamBuiksloterdijk en voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Amsterdam.

BUINEN (DR)
Hulppostkantoor Buinen
Mededeelingen No 1129s van 19 maart 1914: Met ingang van 16 April 1914 wordt te Buinen een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Emmen zal optreden als hoofdkantoor.
BUINEN
KNHK 0460
1914-04-16

Op 15 september 1927 is het hulppostkantoor te Buinen opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf
en telefoonstation.

Post-, telegraaf en telefoonstation Buinen
Mededeelingen No 6603S van 7 september 1927: Het hulppostkantoor te Buinen wordt met ingang van
16 September a.s. vervangen door een station voor den post-, telegraaf en telefoondienst met
telegrambestelling. De postbestelling zal van het te vestigen station uit geschieden.
Mededelingen No 14 van 5 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 mei 1977 wordt het poststation Buinen overgebracht van het ressort van het postkantoor Assen naar
het ressort van het postkantoor Stadskanaal.
BUINEN
KNPS 0061
1977-04-20

BUINERVEEN (DR)
Hulppostkantoor Buinerveen
Het hulppostkantoor Buinerveen werd opgericht op 16 mei 1902 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Stadskanaal.
BUINERVEEN
KNHK 0461
1902-05-16

BUINERVEEN (Dr.)
KNHK 0462
1926-06-05

BUINERVEEN / NIEUW-BUINEN
RNHK 0213
1929-07-15

Het hulppostkantoor te Buinerveen is op 1 maart 1931 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Nieuw-Buinen naar het ressort van het postkantoor Stadskanaal.
BUINERVEEN- / STADSKANAAL
RNHK 0214
1931-02-24

Op 30 november 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Buinerveen opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Buinerveen
Mededeelingen No 14133S van 30 november 1932: Met ingang van 1 December 1932 wordt het
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Buinerveen vervangen door een poststation, een
telegraafstation en een telefoonstation. Voor den postdienst zal het station ressorteeren onder het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Stadskanaal. In de bestelling ter plaatse zal, met behoud van de bestaande
postverbindingen, van het station uit worden voorzien.
BUINERVEEN

Op 31 december 1973 is het post-, telegraaf- en telefoonstation te Buinerveen opgeheven en vervangen
door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Buinerveen
Mededelingen No 1 van 8 januari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1974 is het hulppostkantoor Buinerveen vervangen door een plattelandspostagentschap, dat
voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Stadskanaal.

BUINERVEEN
KNPL 0049
1974-01-16

Dienstorder No H.345 van 26 juni 1979: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 1 juni 1979 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
plattelandspostagentschap
Buinerveen
Nieuw Buinen-Zuiderdiep

BUITENKAAG (NH)
Zitting houden te Buitenkaag
Met ingang van 1 december 1977 wordt te Buitenkaag (voorheen Kaag) zitting gehouden vanuit het
postkantoor Hoofddorp.
BUITENKAAG
KNZH 0005
1977-09-12

BUITENPOST (FR)
Distributiekantoor Buitenpost
Te Buitenpost (De Westereen) was vanaf 1832 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het
postkantoor Groningen. Tevens was in 1833 een paardenpoststation ingericht.

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

Hulppostkantoor Buitenpost (1)
Het hulppostkantoor Buitenpost werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Groningen.
BUITENPOST
KNHK 0463
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
BUITENPOST
KNHK 0464
1874-03-28

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 januari 1894 werd het hulppostkantoor te Buitenpost opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Buitenpost
Dienstorder No 18 van 23 januari 1894: Te Buitenpost is het aldaar gevestigde hulppostkantoor der
posterijen door een postkantoor vervangen.
BUITENPOST
KNPK 0076
1894-01-10

Op 30 september 1933 is het postkantoor te Buitenpost opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Buitenpost (2)

Met ingang van 1 oktober 1933 is te Buitenpost een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Leeuwarden.
BUITENPOST / LEEUWARDEN
RNHK 0215
1933-10-01

BUITENPOST
KNHK 0465
1975-01-27

Mededeling No 16 van 22 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1975 worden de hulppostkantoor met bestelling te Buitenpost, Kollum en Zwaagwesteinde, het
poststation te Westergeest en de plattelandspostagentschap te Kollumerzwaag, Oudwoude en
Twijzelerheide overgebracht van het ressort van het districtspostkantoor Leeuwarden naar het ressort van
het postkantoor Bergum.

BUITENSLUIS zie NUMANSDORP
BUITENVELDERT (NH)
Hulppostkantoor Buitenveldert
Mededeelingen No 1516s van 11 maart 1915: Met ingang van 1 April 1915 wordt te Buitenveldert een
hulppostkantoor gevestigd, hetwelk zal ressorteeren onder het postkantoor te Amsterdam.
BUITENVELDERT (NOORD-HOLL.)
KNHK 0466
1915-04-01

Op 15 juni 1928 is het hulppost- en telegraafkantoor te Buitenveldert opgeheven en vervangen door een
post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Buitenveldert
Mededeelingen No 5622S van 6 juni 1928: Het hulppost- en telegraafkantoor te Buitenveldert wordt met
ingang van 16 Juni a.s. vervangen door een station voor den post-, den telegraaf- en den telefoondienst.
De postbestelling ter plaatse zal van het station uit geschieden.
Mededeelingen No 1087S van 28 januari 1931: Met ingang van 1 Februari 1931 wordt het station voor
den postdienst Buitenveldert opgeheven en vervangen door een gelijknamig agentschap, hetwelk zal
ressorteeren onder het hoofdkantoor Amsterdam. Met ingang van dezelfden datum zal in de bestelling
binnen den kring van het tegenwoordig station worden voorzien van het bijkantoor Amsterdam-Zuid uit.

BUNDE (LB)
Hulppostkantoor Bunde
Het hulppostkantoor Bunde werd opgericht op 15 februari 1866 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Maastricht.
BUNDE
KNHK 0467
1866-02-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Lettertype met schreven.
BUNDE
KNHK 0468
1901-11-06

BUNDE / MAASTRICHT
RNHK 0216
1929-05-24

BUNNIK (UT)
Bestelhuis Bunnik
Te Bunnik was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Utrecht. Het bestelhuis werd op 14 december 1876 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bunnik (1)
Het hulppostkantoor Bunnik werd op 15 december 1876 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Utrecht.
BUNNIK
KNHK 0469
1876-12-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Terugontvangen in 1927 en vernietigd.
BUNNIK (Ut.)
KNHK 0470
1918-02-07

Het hulppostkantoor te Bunnik is op 31 mei 1927 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Bunnik
Mededeelingen No 3778S van 24 mei 1927: Het hulppostkantoor te Bunnik wordt met ingang van 1 Juni
1927 vervangen door een poststation.
BUNNIK (Ut.)
KNPS 0062
1931-03-31

Op 28 februari 1943 is het poststation te Bunnik opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bunnik (2)
Met ingang van 1 maart 1943 is het poststation te Bunnik vervangen door een hulppostkantoor
ressorterend onder het postkantoor Utrecht.
BUNNIK- / UTRECHT
RNHK 0217
1946-08-09

Met ingang van 14 juli 1967 is het hulppostkantoor te Bunnik overgebracht van het ressort van het
postkantoor Utrecht naar het ressort van het postkantoor Zeist.
BUNNIK
KNHK 0471
1969-07-24

Met ingang van 2 april 1974 is het hulppostkantoor te Bunnik overgebracht van het ressort van het
postkantoor Zeist naar het ressort van het postkantoor Driebergen-Rijsenburg.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Bunnik
Op 29 oktober 1900 is te Bunnik een hulptelegraaf- en telefoonstation gevestigd.
Met ingang van 1 januari 1923 werd het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Bunnik opgeheven en
vervangen door een telegraaf- en telefoonstation met bestelling.

BUNSCHOTEN (UT)
Bestelhuis Bunschoten
Te Bunschoten was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postkantoor Amersfoort. Het
bestelhuis werd op 14 mei 1877 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bunschoten
Het hulppostkantoor Bunschoten werd op 15 mei 1877 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Amersfoort.
BUNSCHOTEN
KNHK 0472
1877-05-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 januari 1926 is het hulppostkantoor te Bunschoten opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Bunschoten
Mededeelingen No 793S van 20 januari 1926: het hulppostkantoor te Bunschoten is met ingang van 16
Januari 1926 vervangen door een poststation. De postbestelling ter plaatse blijft van Spakenburg uit
geschieden.
BUNSCHOTEN (Ut.)
KNPS 0063
1941-06-03

Mededelingen No 51 van 21 december 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 januari 1972 wordt het poststation te Bunschoten opgeheven.

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG (UT)
Hulppostkantoor Bunschoten-Spakenburg
Dienstorder No H.715 van 28 november 1972: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor met bestelling, dat werd aangeduid met de benaming Spakenburg, is op 4 september 1972 gewijzigd in Bunschoten-Spakenburg.
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
KNHK 0473
1972-06-22

Mededelingen No 17 van 1 mei 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1973 worden het hulppostkantoor met bestelling Bunschoten-Spakenburg en het
plattelandspostagentschap Bunschoten-Spakenburg-Oostsingel overgebracht van het ressort van het
postkantoor Amersfoort naar het ressort van het postkantoor Baarn.
Op 30 april 1978 is het hulppostkantoor te Bunschoten-Spakenburg opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Bunschoten-Spakenburg
Mededelingen No 16 van 18 april 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1978 wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Bunschoten-Spakenburg gewijzigd van
hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

Plattelandspostagentschap Bunschoten-Spakenburg-Oostsingel
Met ingang van 4 september 1972 is het plattelandspostagentschap Bunschoten-SpakenburgOostsingel gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Amersfoort.
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG- OOSTSINGEL
DNPL 0020
1972-09-04

Mededelingen No 17 van 1 mei 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1973 worden het hulppostkantoor met bestelling Bunschoten-Spakenburg en het
plattelandspostagentschap Bunschoten-Spakenburg-Oostsingel overgebracht van het ressort van het
postkantoor Amersfoort naar het ressort van het postkantoor Baarn.

BUREN (GD)
Distributiekantoor Buren
Te Buren was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postkantoor Tiel. Het
distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Buren (1)
Het hulppostkantoor Buren werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Tiel.
BUREN
KNHK 0474
1850-09-01
x
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BUREN
KNHK 0475
1867-03-29

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Met ingang van 28 juni 1894 is te Buren een hulptelegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
BUREN / CULEMBORG
RNHK 0218A
1929-05-22

Op 15 juni 1936 is het hulppostkantoor te Buren (Gld.) opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Buren
Met ingang van 16 juni 1936 is te Buren een poststation gevestigd.
BUREN (Gld.)
KNPS 0064
1941-05-30

Hulppostkantoor Buren (2)
BUREN / CULEMBORG
RNHK 0218B
1943-11-26

BUREN Gld
KNHK 0476
1978-04-26

Dienstorder No H.102 van 13 februari 1979: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 19 december 1978 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Buren
Buren Gld

BURGERBRUG (NH)
Bestelhuis Burgerbrug
Te Burgerbrug was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postkantoor Alkmaar. Het
bestelhuis werd op 15 januari 1873 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Burgerbrug
Het hulppostkantoor Burgerbrug werd opgericht op 16 januari 1873 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Alkmaar.
BURGERBRUG

KNHK 0477
1873-01-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 januari 1883 werd de benaming gewijzigd in DE BURGERBRUG. Een kantoornaamstempel met deze
benaming werd echter niet aangemaakt.
BURGERBRUG

Op 28 februari 1927 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Burgerbrug opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Burgerbrug
Mededeelingen No 961S van 9 februari 1927: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Burgerbrug
wordt met ingang van 1 Maart 1927 vervangen door een station voor de drie diensten met
telegrambestelling. In verband met deze opheffing wordt het op Burgerbrug aangesloten poststation te
Petten rechtstreeks onder Schagen gebracht.

BURGERVEEN (NH)
Bestelhuis Burgerveen
Te Burgerveen was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postkantoor Haarlem. Na
opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

BURGERVLOTBRUG (NH)
Hulppostkantoor Burgervlotbrug

Het hulppostkantoor Burgervlotbrug werd opgericht op 1 januari 1854 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Alkmaar.
BURGERVLOTBRUG
KNHK 0478
1854-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
Het hulppostkantoor te Burgervlotbrug is opgeheven op 31 augustus 1874.

BURGH (ZL)
Bestelhuis Burgh
Met ingang van 1 januari 1856 was te Burgh een bestelhuis gevestigd behorende tot het postkantoor Zierikzee.
Het bestelhuis werd op 31 december 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulpostkantoor Burgh
Het hulppostkantoor Burgh werd opgericht op 1 januari 1870 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Zierikzee.
BURGH
KNHK 0479
1870-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Mededeelingen No 9853S van 12 september 1923: Met ingang van 16 September 1923 wordt, onder
opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Burgh en het hulptelegraaf- en telefoonkantoor
te Haamstede, in laatstgenoemde plaats een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, hetwelk met
den naam “Burgh-Haamstede” zal worden aangeduid en voor den postdienst onder het hoofdkantoor te
Zierikzee zal ressorteeren.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Burgh
Op 9 december 1902 werd het hulptelegraaf- en telefoonkantoor Burgh opgericht.
BURGH
KNTF 0000
1914-11-11

Het hulptelegraafkantoor werd verenigd met het hulppostkantoor Burgh. Het hulppost- en telegraafkantoor
werd op 16 september 1923 opgeheven.

Hulpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Burgh-Haamstede
Mededeelingen No 9853S van 12 september 1923: Met ingang van 16 September 1923 wordt, onder
opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Burgh en het hulptelegraaf- en
telefoonkantoor te Haamstede, in laatstgenoemde plaats een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor
gevestigd, hetwelk met den naam “Burgh-Haamstede” zal worden aangeduid en voor den postdienst
onder het hoofdkantoor te Zierikzee zal ressorteeren.
BURGH- HAAMSTEDE
KNHK 0480
1923-09-16

BURGH-HAAMSTEDE / ZIERIKZEE
RNHK 0219
1929-05-23

BURGH-HAAMSTEDE / ZIERIKZEE
RNHK 0220
1965-07-27

BURGWERD (FR)
Bestelhuis Burgwerd
Met ingang van 1 januari 1859 was te Burgwerd in de gemeente Wonseradeel een bestelhuis gevestigd
behorende tot het postkantoor Bolsward. Na opheffing van het bestelhuis in 1872 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

BURUM (GR)
Bestelhuis Burum
Te Burum was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postkantoor Groningen. Dit bestelhuis
was eerder gevestigd te Gerkesbrug (zie aldaar). Het bestelhuis te Burum werd opgeheven in 1872.

Hulppostkantoor Burum
Het hulppostkantoor Burum werd opgericht op 1 oktober 1905. Het hulppostkantoor werd echter al op proef
in werking gesteld vanaf 18 augustus 1904. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het
postkantoor Groningen.
BURUM
KNHK 0481
1904-08-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Mededeelingen No 7842S van 24 juli 1929: Met ingang van 1 Augustus 1929 wordt het hulppost-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Burum vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst. De postbestelling ter plaatse zal van het te vestigen station uit geschieden.

BUSSUM (NH)
Bestelhuis Bussum
Te Bussum was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postkantoor Naarden. Het bestelhuis
werd op 31 juli 1874 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bussum
Het hulppostkantoor Bussum werd op 1 augustus 1874 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Naarden.
BUSSUM
KNHK 0482
1874-08-01

Het hulppostkantoor te Bussum is op 31 mei 1885 opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Bussum
Met ingang van 1 juni 1885 is te Bussum een post- en telegraafkantoor gevestigd.
BUSSUM
KNPK 0077A
1898-02-14

BUSSUM
KNPK 0077B
1928-12-07

BUSSUM

Stadspostagentschappen

BUSSUM

Herenstraat (1)

Met ingang van 20 januari 1964 is het postagentschap Bussum-Herenstraat gevestigd.
BUSSUM / Herenstraat
DNPA 0277
1964-02-04

Het postagentschap Bussum-Herenstraat is op 21 augustus 1977 opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor vooruitgeschoven loket.

BUSSUM

Herenstraat (2)

Mededelingen No 34 van 23 augustus 1977: Kantoren, Vestiging enz.

Op 22 augustus 1977 is het stadspostagentschap Bussum-Herenstraat tijdelijk vervangen door een
bijpostkantoor vooruitgeschoven loket, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor
Bussum.
Het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Bussum-Herenstraat is op 2 oktober 1977 opgeheven en
vervangen door een postagentschap.

BUSSUM

Herenstraat (3)

Mededelingen No 40 van 4 oktober 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 oktober 1977 wordt het tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Bussum-Herenstraat vervangen
door een stadspostagentschap, dat blijft aangeduid met de benaming Bussum-Herenstraat.
Het postagentschap zal voor de postdienst ressorteren onder het postkantoor Bussum.
Mededelingen No 29 van 18 juli 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 juli 1978 is het stadspostagentschap Bussum-Herenstraat opgeheven.

BUSSUM

Karel Doormanlaan

Het postagentschap Bussum-Karel Doormanlaan werd gevestigd op 1 juni 1956.
BUSSUM / KAREL DOORMANLAAN
DNPA 0278
1956-06-01

BUSSUM

Melkweg

Mededeling No 24605 van 14 september 1949: Met ingang van 15 September 1949 wordt het
postagentschap annex telegraafstation Bussum-Melkweg gevestigd.
BUSSUM / MELKWEG
DNPA 0279
1949-09-15

Met ingang van 16 oktober 1959 is het postagentschap Bussum-Melkweg opgeheven.

BUSSUM

Stationsplein

Met ingang van 1 oktober 1937 is het postagentschap Bussum-Stationsplein gevestigd.

BUSSUM / STATIONSPLEIN
DNPA 0280
1937-10-01

BUSSUM / STATIONSPLEIN
DNPA 0281
1956-11-22

BUURMALSEN (GD)
Bestelhuis Buurmalsen
Vanaf 1852 was te Buurmalsen een bestelhuis gevestigd onder het postkantoor Tiel. Het bestelhuis werd
op 18 juli 1877 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Buurmalsen
Het hulppostkantoor Buurmalsen werd opgericht op 19 juli 1877 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Tiel.
BUURMALSEN
KNHK 0483
1877-07-19

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BUURMALSEN (Gld.)
KNHK 0484
1918-07-01

Op 15 juni 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Buurmalsen opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Buurmalsen
Mededeelingen No 6346S van 4 juni 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Buurmalsen
wordt met ingang van 16 Juni 1924, vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst
met telegrambestelling. De postbestelling zal van Geldermalsen uit geschieden.
Mededeling No 33 van 19 augustus 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 augustus 1975 is het poststation te Buurmalsen opgeheven.

BUURSE (OV)
Hulppostkantoor Buurse (1)
Mededeelingen No 5090s van 2 november 1911: Met ingang van 16 November 1911 wordt te Buurse
een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Haaksbergen zal optreden als hoofdkantoor.
BUURSE
KNHK 0485
1911-11-16

Op 15 april 1926 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Buurse opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Buurse
Mededeelingen No 4570S van 14 april 1926: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Buurse wordt
met ingang van 16 April 1926 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met
telegrambestelling. De postbestelling ter plaatse zal van Haaksbergen uit geschieden.
Op 23 april 1928 is te Buurse een post-, telegraaf- en telefoonstation opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppost- telegraaf- en telefoonkantoor Buurse (2)
Met ingang van 24 april 1928 werd te Buurse een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
BUURSE (Ov.)
KNPS 0065
1941-06-03

Plattelandspostagentschap Buurse
BUURSE
KNPL 0050
1970-12-15

Dienstorder No H.551 van 29 november 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting wordt met ingang van 1 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
plattelandspostagentschap
Buurse
Haaksbergen-Alsteedseweg

