UBACH OVER WORMS (LB)
Plattelandspostagentschap Ubach over Worms-Abdissenlaan
Mededelingen No 46 van 15 november 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1977 is het plattelandspostagentschap Ubach over Worms-Bernadettelaan opgeheven onder gelijktijdige vestiging van het plattelandspostagentschap Ubach over Worms-Abdissenlaan,
dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Heerlen.

Plattelandspostagentschap Ubach over Worms-Bernadettelaan
Het plattelandspostagentschap te Abdissenbosch is op 17 december 1973 opgeheven en vervangen door
het plattelandspostagentschap Ubach over Worms-Bernadettelaan.
UBACH OVER WORMS-BERNADETTELAAN
DNPL 0102
1973-12-17

Mededelingen No 46 van 15 november 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1977 is het plattelandspostagentschap Ubach over Worms-Bernadettelaan opgeheven onder gelijktijdige vestiging van het plattelandspostagentschap Ubach over Worms-Abdissenlaan,
dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Heerlen.

Poststation Ubach over Worms-Brugstraat
De benaming van het poststation te Rimburg werd in 1975 gewijzigd in Ubach over WormsBrugstraat.

UBACHSBERG (LB)
Hulppostkantoor Ubachsberg
Mededeelingen No 7055S van 6 augustus 1919: Met ingang van 16 Augustus a.s. wordt te
Ubachsberg een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Heerlen als hoofdkantoor
zal optreden.
UBACHSBERG (Lb.)
KNHK 2933
1919-08-16

Poststation Ubachsberg
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Mededeelingen No 7442S van 2 juli 1924: Met ingang van 16 Juli 1924 wordt het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ubachsberg vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation, met
telegrambestelling. De postbestelling zal van Voerendaal uit geschieden.

Op 11 januari 1972 is het hulppostkantoor te Ubachsberg opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Ubachsberg
Met ingang van 12 januari 1972 is te Ubbachsberg een plattelandspostagentschap gevestigd onder
het postkantoor Heerlen.
UBBACHSBERG
KNPL 0293
1972-01-12

Met ingang van .. is de benaming van het plattelandspostagentschap Ubachsberg gewijzigd in Voerendaal-Kerkstraat.

UBBERGEN (GD)
Hulppostkantoor Ubbergen
Het hulppostkantoor Ubbergen werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Nijmegen.
UBBERGEN
KNHK 2934
1851-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en violet.
UBBERGEN
KNHK 2935
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1886-08-25

Stempelafdrukken op postzegels in blauw.
UBBERGEN / NIJMEGEN
RNHK 1325
1929-03-27

Het hulppostkantoor te Ubbergen is met ingang van 30 november 1935 opgeheven en vervangen
door een poststation en een telefoonstation.

Post- en telefoonstation Ubbergen
Op 1 december 1935 is te Ubbergen een post- en telefoonstation met bestelling gevestigd.
Mededelingen No 30 van 27 juli 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juli 1976 is het poststation te Ubbergen opgeheven.

UDDEL (GD)
Poststation Uddel
Het poststation te Uddel werd gevestigd op 1 augustus 1942 en ressorteerde onder het postkantoor te
Barneveld.
UDDEL (Gld.)
KNPS 0401
1942-08-01

Op 30 juni 1968 is het poststation te Uddel opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap

Plattelandspostagentschap Uddel
Met ingang van 1 juli 1968 is te Uddel een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Barneveld.
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UDDEL
KNPL 0294
1968-07-15

UDEN (NB)
Distributiekantoor Uden
Te Uden was vanaf 1844 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Grave. Het distributiekantoor te Uden werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Uden
Het hulppostkantoor Uden werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor Uden behoorde
tot het ressort van het postkantoor Grave.
UDEN
KNHK 2936
1850-09-01

X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.
UDEN
KNHK 2937
1870-10-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Uden behoorde later tot het ressort van het postkantoor Veghel.
UDEN
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 mei 1900 is het hulppostkantoor te Uden opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Het telegraafkantoor te Uden werd op 16 mei 1900 opgericht.

Postkantoor Uden
Dienstorder No 72 P – 113 T van 6 april 1900: Met ingang van 16 Mei e.k. wordt het hulppostkantoor
der posterijen te Uden opgeheven en aldaar een post- en telegraafkantoor gevestigd.
UDEN
KNPK 0428
1900-05-16

UDEN

Bijpostkantoor en stadspostagentschappen

UDEN

Drossaard

Mededelingen No 34 van 23 augustus 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 17 augustus 1977 is het stadspostagentschap Uden-Drossaard gevestigd, dat voor de postdienst
ressorteert onder het postkantoor Uden.
UDEN-DROSSAARD
DNPA 1086
1977-08-17

UDEN

Muziekplein

Mededelingen No 14 van 10 april 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 24 april 1973 wordt het stadspostagentschap Uden-Muziekplein gevestigd, dat voor de postdienst
zal ressorteren onder het postkantoor Uden.
UDEN-MUZIEKPLEIN
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DNPA 1087
1973-04-24

UDEN

Vluchtoord

Mededeelingen No 2237s van 15 april 1915: In het vluchtoord te Uden is een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
UDEN VLUCHTOORD
DNBK 0452
1915-02-06

Mededeelingen No 5359S van 18 juni 1919: Het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor in het
Vluchtoord te Uden is op 15 Juni 1919 opgeheven.

UDENHOUT (NB)
Bestelhuis Udenhout
Te Udenhout was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Tilburg. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Udenhout
Het hulppostkantoor Udenhout werd opgericht op 1 januari 1856. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Tilburg.
UDENHOUT
KNHK 2938
1856-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
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UDENHOUT
KNHK 2939
1873-07-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
UDENHOUT / TILBURG
RNHK 1326
1929-05-02

UDENHOUT (N.B.)
KNHK 2940
1930-01-19

UFFELTE (DR)
Bestelhuis Uffelte
Te Uffelte was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Assen. Het bestelhuis werd op 31 december 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Uffelte
Het hulppostkantoor Uffelte werd opgericht op 1 januari 1871. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Assen.
UFFELTE
KNHK 2941
1871-01-02
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Onder de stempelafdruk is vermeld: (Nieuw 1e Jan 1871).
Later Meppel:
UFFELTE

Op 30 september 1925 is het hulppostkantoor te Uffelte opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Uffelte
Mededeelingen No 10734S van 30 september 1925: Het hulppostkantoor te Uffelte wordt met ingang
van 1 October 1925 vervangen door een station voor den postdienst. Door de treinen VII en G ZwolleGroningen zal een bundelzak worden gevormd voor het poststation te Uffelte. Overigens zijn alle stukken voor Uffelte aan het kantoor te Meppel te zenden.
UFFELTE

Op 30 september 1970 is het poststation te Uffelte opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Uffelte
Met ingang van 1 oktober 1970 is te Uffelte een plattelandspostagentschap gevestigd.
UFFELTE
KNPL 0295
1970-10-01
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UGCHELEN (GD) zie ook postagentschap Apeldoorn
Hulppostkantoor Ugchelen
Mededeelingen No 6899s van 24 december 1914: Met ingang van 16 januari 1915 wordt te Ugchelen een hulppostkantoor gevestigd, hetwelk zal ressorteeren onder het postkantoor Apeldoorn.
Genoemd hulppostkantoor zal aan het spoorwegstation te Apeldoorn (afstand 25 minuten) in verbinding staan met de treinen B Apeldoorn-Amsterdam, III en V Apeldoorn-Winterswijk, A WinterswijkApeldoorn, III en V Amsterdam-Apeldoorn en E Apeldoorn-Almelo (Op Zon- en feestdagen alleen met
de treinen B Apeldoorn-Amsterdam en A Winterswijk-Apeldoorn).
UGCHELEN (GELDERL.)
KNHK 2942
1915-01-16

Dienstorder No 268 van 4 april 1923: Verzending. Correspondentie voor het Radiostation Kootwijk.
Met ingang van 9 April a.s. wordt het Radiostation Kootwijk, voor de verzending en ontvangst, uitsluitend van gewone correspondentie, aan de halte Assel in verbinding gebracht met de treinen I Amsterdam-Apeldoorn en V Amsterdam-Oldenzaal.
Voorts vindt eenmaal per dag een bestelling plaats aan genoemd radiostation van het hulppostkantoor
te Ugchelen uit, in aansluiting op den 1sten dienst van Apeldoorn (station) (nr. 190 van de Lijst van
Postdiensten).
Bij de verzending van de correspondentie behoort met een en ander rekening te worden gehouden.
In verband met het vorenstaande moet, in afwijking van Do. 165/1922, het adres van postzendingen
voortaan luiden: Radiostation Kootwijk, derhalve zonder eenige verdere bijvoeging.
Dienstorder No 560 van 25 juli 1923: Verzending. Correspondentie voor het Radiostation Kootwijk.
Ten vervolge op Do. 268/19,23 wordt medegedeeld, dat de daarin bedoelde bestelling van correspondentie voor het radiostation van het hulppostkantoor te Ugchelen uit alleen op werkdagen geschiedt.
Na trein V Amsterdam-Oldenzaal des Zaterdags vindt de eerstvolgende verzending aan genoemd
station dus des Maandags per Amsterdam-Apeldoorn I plaats.

UITBUREN (FR)
Bestelhuis Uitburen
Te Uitburen (gemeente Westdongeradeel) was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis in 1861 werd geen hulppostkantoor opgericht.

UITGEEST (NH)
Bestelhuis Uitgeest
Te Uitgeest was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Beverwijk. Het bestelhuis werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Uitgeest
Het hulppostkantoor Uitgeest werd opgericht op 1 januari 1854. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Beverwijk.
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UITGEEST
KNHK 2943
1854-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
UITGEEST
KNHK 2944
1873-10-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Op 31 mei 1907 is het hulppostkantoor te Uitgeest opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Uitgeest
Dienstorder No 207 van 8 mei 1907: Met ingang van 1 Juni 1907 wordt te Uitgeest het hulppostkantoor opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
UITGEEST
KNPK 0429
1907-06-01

Op 30 juni 1928 is het post- en telegraafkantoor te Uitgeest opgeheven en vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Uitgeest
Mededeelingen No 5862S van 13 juni 1928: Het post- en telegraafkantoor te Uitgeest wordt met
ingang van 1 Juli 1928 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals
de hulpkantoren te Akersloot, Bakkum, Castricum en Limmen voor den postdienst zal ressorteeren
onder het postkantoor Alkmaar.
UITGEEST / ALKMAAR
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RNHK 1327
1929-04-23

Het hulppostkantoor te Uitgeest is op 1 februari 1940 overgebracht van het ressort van het postkantoor Alkmaar naar het ressort van het postkantoor Beverwijk.
UITGEEST / BEVERWIJK
RNHK 1328
1940-02-02

Mededelingen No 24 van 15 juni 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 24 mei 1976 is het hulppostkantoor met bestelling Uitgeest overgebracht van het ressort van het
postkantoor Beverwijk naar het ressort van het postkantoor Castricum.
UITGEEST
KNHK 2945
1976-06-11

UITHOORN (NH)
Hulppostkantoor Uithoorn (1)
Het hulppostkantoor Uithoorn werd opgericht op 1 januari 1853. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Amsterdam.
UITHOORN.
KNHK 2946
1853-01-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
UITHOORN
KNHK 2947
1872-08-31

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Mijdrecht
UITHOORN

Op 28 februari 1914 is het hulppost- en hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Uithoorn opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Uithoorn (1)
Mededeelingen No 568s van 12 februari 1914: Met ingang van 1 Maart 1914 wordt te Uithoorn, onder opheffing van het hulppost- en hulptelegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd.
UITHOORN
KNPK 0430
1914-03-01

Het postkantoor te Uithoorn is op 15 januari 1934 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Uithoorn (2)
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Met ingang van 16 januari 1934 is te Uithoorn een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Alphen aan den Rijn.
UITHOORN / ALPHEN A/D RIJN
RNHK 1329
1933-07-03

UITHOORN / ALPHEN A/D RIJN
RNHK 1330
1942-04-22

Het hulppostkantoor te Uithoorn is met ingang van 1 december 1948 overgebracht van het ressort
van het postkantoor Alphen aan den Rijn naar het ressort van het postkantoor Mijdrecht.
UITHOORN / MIJDRECHT
RNHK 1331
1948-12-01

Het hulppostkantoor te Uithoorn is met ingang van 1 december 1953 overgebracht van het ressort
van het op die datum opgeheven postkantoor Mijdrecht naar het ressort van het postkantoor Amsterdam.
UITHOORN / AMSTERDAM
RNHK 1332
1953-12-01
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Het hulppostkantoor te Uithoorn is op 30 september 1964 opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor.

Postkantoor Uithoorn (2)
Met ingang van 1 oktober 1964 is te Uithoorn een hoofdpostkantoor gevestigd.
UITHOORN
KNPK 0431
1964-09-22

UITHOORN

Bijpostkantoren en stadspostagentschappen

UITHOORN

Arthur van Schendellaan

Met ingang van 10 augustus 1970 is het postagentschap Uithoorn-Arthur van Schendellaan gevestigd.
UITHOORN-ARTHUR VAN SCHENDELLAAN
DNPA 1088
1970-08-17

Op 1 september 1972 is het postagentschap Uithoorn-Arthur van Schendellaan opgeheven en vervangen door het postagentschap Uithoorn-Zijdelwaardplein.

UITHOORN

Zijdelrij

Dienstorder No H.585 van 20 december 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 1 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Bijpostkantoor vl
Uithoorn-Zijdelwaardplein
Uithoorn-Zijdelrij
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UITHOORN-ZIJDELRIJ
DNBK 0453
1977-10-18

UITHOORN

Zijdelwaardplein (1)

Met ingang van 1 september 1972 is het stadspostagentschap Uithoorn-Zijdelwaardplein gevestigd in
de plaats van het opgeheven postagentschap Uithoorn-A. van Schendellaan.
UITHOORN-ZIJDELWAARDPLEIN
DNPA 1089
1972-09-01

Mededelingen No 43 van 26 oktober 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1976 is het stadspostagentschap Uithoorn-Zijdelwaardplein vervangen door een tijdelijk
bijpostkantoor vooruitgeschoven loket, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Uithoorn.

UITHOORN

Zijdelwaardplein (2)

Mededelingen No 43 van 26 oktober 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1976 is het stadspostagentschap Uithoorn-Zijdelwaardplein vervangen door een tijdelijk
bijpostkantoor vooruitgeschoven loket, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Uithoorn.
Dienstorder No H.585 van 20 december 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 1 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Bijpostkantoor vl
Uithoorn-Zijdelwaardplein
Uithoorn-Zijdelrij

UITHUISTERMEDEN zie UITHUIZERMEDEN
UITHUIZEN (GN)
Distributiekantoor Uithuizen
Te Uithuizen was vanaf 1843 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Onderdendam.
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Het distributiekantoor te Uithuizen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor

Hulppostkantoor Uithuizen (1)
Het hulppostkantoor Uithuizen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Onderdendam.
UITHUIZEN
KNHK 2948A
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen. Lettertype met schreven.
UITHUIZEN
KNHK 2948B
18..

Formaat van het stempel 4 mm hoog.
Stempelafdrukken op postzegels in blauw, rood en zwart. Lettertype met schreven.
UITHUIZEN
KNHK 2949
1873-01-28

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Uithuizen werd op 31 oktober 1885 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Post- en telegraafkantoor Uithuizen (1)
Met ingang van 1 november 1885 is te Uithuizen een post- en telegraafkantoor gevestigd.
UITHUIZEN
KNPK 0432
1886-03-13
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Hulppostkantoor Uithuizen (2)
Ter Apel
UITHUIZEN

Postkantoor Uithuizen (2)
UITHUIZEN

Mededeelingen No 3169s van 17 juni 1909: Het postkantoor te Uithuizen zal, in plaats van dat te
Onderdendam, optreden als hoofdkantoor voor de hulppostkantoren te Kantens en Usquert.
UITHUIZEN

Op 31 maart 1965 is het postkantoor te Uithuizen opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Uithuizen (3)
Met ingang van 1 april 1965 is te Uithuizen een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Winsum (Gn).
UITHUIZEN / WINSUM (Gn)
RNHK 1333
1965-03-08
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UITHUIZERMEEDEN (GN)
Hulppostkantoor Uithuistermeden
Het hulppostkantoor Uithuistermeden werd opgericht op 1 januari 1861. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Onderdendam.
UITHUISTERMEDEN
KNHK 2950
1861-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
UITHUIZERMEEDEN
KNHK 2951
1875-11-06

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming UITHUISTERMEEDEN was voorgeschreven vanaf 1 januari 1883.
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Het hulppostkantoor Uithuizermeeden behoorde later tot het ressort van het op 1 november 1885
opgerichte postkantoor Uithuizen.
UITHUISTERMEEDEN
KNHK 2952
1888-05-31

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De oude benaming UITHUIZERMEEDEN werd in ere hersteld vanaf november 1901.
UITHUIZERMEEDEN

UITHUIZER-MEEDEN (Gn.)
KNHK 2953
1916-01-06

UITHUIZERMEEDEN / UITHUIZEN
RNHK 1334
1929-04-13
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Met ingang van 15 maart 1965 is het hulppostkantoor te Uithuizermeeden overgebracht van het ressort van het postkantoor Uithuizen naar het ressort van het postkantoor Winsum (Gn).
UITHUIZERMEEDEN / WINSUM (Gn)
RNHK 1335
1965-03-08

ULESTRATEN (LB)
Hulppostkantoor Ulestraten
Het hulppostkantoor Ulestraten werd opgericht op 16 januari 1906. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Meerssen.
ULESTRATEN
KNHK 2954
1906-01-16

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Ulestraten
Mededeelingen No 3068S van 1 april 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ulestraten wordt met ingang van 16 April 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Meerssen uit geschieden.
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ULFT (GD)
Bestelhuis Ulft
Te Ulft was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Terborgh. Het bestelhuis werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ulft
Het hulppostkantoor Ulft werd opgericht op 1 januari 1854. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Terborgh.
ULFT
KNHK 2955
1854-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
ULFT
KNHK 2956
1875-01-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
ULFT (Gld.)
KNHK 2957
1920-06-19

ULFT / TERBORG
RNHK 1336
1929-03-27
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Het hulppostkantoor te Ulft is met ingang van 1 juli 1964 overgebracht van het ressort van het op die
datum opgeheven postkantoor Terborg naar het ressort van het postkantoor Doetinchem.
ULFT / DOETINCHEM
RNHK 1337
1964-06-16

Met ingang van 31 augustus 1978 is het hulppostkantoor te Ulft opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Ulft
Mededelingen No 33 van 15 augustus 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1978 wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Ulft gewijzigd van hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

ULICOTEN (NB)
Hulppostkantoor Ulicoten (1)
Mededeelingen No 891s van 1 februari 1917: Met ingang van 16 Februari 1917 wordt te Ulicoten
een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Tilburg als hoofdkantoor zal optreden.
Mededeelingen No 1322s van 15 februari 1917: De opening van het hulppostkantoor te Ulicoten is
tot nader order uitgesteld.
Mededeelingen No 2358s van 29 maart 1917: Het hulppostkantoor te Ulicoten wordt met ingang van
1 April 1917, voor het publiek opengesteld.
ULICOTEN (N.B.)
KNHK 2958
1917-04-01
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Op 30 september 1923 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ulicoten opgeheven en vervangen door een post-telegraaf-telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Ulicoten
Mededeelingen No 10383S van 26 september 1923: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Ulicoten wordt met ingang van 1 October 1923 opgeheven. Tegelijkertijd wordt aldaar een posttelegraaf-telefoonstation gevestigd. De postbestelling ter plaatse zal van Baarle-Nassau uit geschieden.
ULICOTEN (N.B.)

Het poststation te Ulicoten is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ulicoten (2)
Met ingang van .. is te Ulicoten een hulppostkantoor gevestigd.
Op 31 januari 1971 is het hulppostkantoor te Ulicoten opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Ulicoten
Mededelingen No 5 van 2 februari 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1971 is het hulppostkantoor zonder bestelling te ULICOTEN vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Tilburg.
ULICOTEN
KNPL 0296
1971-02-04

23

Het eerste naamstempel was foutief: ULIGOTEN. Een nieuw stempel werd besteld met de juiste benaming ULICOTEN.

ULRUM (GN)
Distributiekantoor Ulrum
Te Ulrum was vanaf 1843 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Onderdendam. Het distributiekantoor te Ulrum werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ulrum
Het hulppostkantoor Ulrum werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde toen
tot het ressort van het postkantoor Onderdendam.
ULRUM
KNHK 2959
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
ULRUM
KNHK 2960
1873-01-28

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Ulrum behoorde later tot het ressort van het op 1 november 1883 opgerichte
postkantoor Winsum (Groningen).
ULRUM
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
ULRUM / WINSUM
RNHK 1338
1929-04-13

ULRUM

ULVENHOUT (NB)
Hulppostkantoor Ulvenhout (1)
Het hulppostkantoor Ulvenhout werd opgericht op 15 juli 1874. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Ginneken.
ULVENHOUT
KNHK 2961
1874-07-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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ULVENHOUT (N.B.)
KNHK 2962
1925-07-16

Het hulppostkantoor te Ulvenhout werd op 31 januari 1933 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Ulvenhout
Met ingang van 1 februari 1933 is te Ulvenhout een poststation gevestigd.
Het poststation te Ulvenhout is op 15 augustus 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ulvenhout (2)
Met ingang van 16 augustus 1944 is te Ulvenhout een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Breda.
ULVENHOUT / BREDA
RNHK 1339
1944-08-12

URETERP (FR)
Bestelhuis Ureterp
Te Ureterp was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Dragten (Drachten). Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Siegerswolde. Het bestelhuis werd op 31 augustus 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ureterp
Het hulppostkantoor Ureterp werd op 1 september 1869 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Dragten (Drachten).
URETERP
KNHK 2963
1869-09-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van februari 1929 is het volgende opgenomen:
Mevr. Baronesse van Heerdt-Kolff toonde ons een merkwaardig stuk uit 1915. Op een brief, geadresseerd aan een cavalerist van het 2e Esc. 4e Regt. Huzaren Cav. Brigade, Veldleger, en dus vrij van
port, kwam op de voorzijde het drieregelige datumrondje 31 JUL 15 waaronder 12-8V uit den sterstempel (grootrond-model) voor. Van den plaatsnaam, de beide sterren en den buitencirkel is echter
niets te zien. De langstempel URETERP is recht boven den datum geplaatst, zoodat het schijnt alsof
slechts 1 stempel gebezigd is. Op de achterzijde van het couvert de aankomststempels van Expedietiekantoor Veldpost A (met foutieve spelling dus der 3e lettergreep) dd. 31-VII-15 en Veldpost 11 dd.
1-VII-15.
URETERP (Fr.)
KNHK 2964
1920-07-01

URETERP / DRAGTEN
RNHK 1340
1929-05-17
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URETERP
KNHK 2965
1975-01-27

URETERPERVAART (FR)
Bestelhuis Ureterpervaart
Te Ureterpervaart (gemeente Opsterland) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Dragten (Drachten). Het bestelhuis verzorgde tevens de postale
dienstverlening voor Ureterperverlaat. Na opheffing van het bestelhuis in 1873 werd geen hulppostkantoor opgericht.

URK (NH) tot 1950, thans (FL)
Bestelhuis Urk
Te Urk was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Kampen. Het bestelhuis werd op 14 juni 1867 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Urk
Het hulppostkantoor Urk werd opgericht op 15 juni 1867 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Kampen.
URK
KNHK 2966
1867-06-19

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

URK / KAMPEN
RNHK 1341
1929-05-06

URK
KNHK 2967
1935-10-15

Het eiland Urk behoorde tot de provincie Noord-Holland maar tot het verzorgingsgebied van het postkantoor Kampen. Op 9 september 1942 viel de Noordoostelijke Polder, zoals deze eerst werd genoemd, droog en viel onder vijf randgemeenten. Op 17 augustus 1948 werd de Noordoostelijke Polder
als waterstaatkundige eenheid “Noordoostpolder” genoemd. De gemeente Urk, vroeger dus behorende tot de provincie Noord-Holland, is sedert 1 april 1950 bij de provincie Overijssel gevoegd (Staatsblad, 29 maart 1950 nr. K.113). Sinds 1 januari 1986 behoort Urk tot de provincie Flevoland.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1950: Omstreeks 1 Februari
j.l. was vernieuwing van het typenraderstempel Urk (N.H.) noodzakelijk en hoewel op dat moment het
wetsontwerp, waarbij het eiland Urk uit de provincie Noord-Holland gelicht en bij de provincie Overijssel gevoegd wordt, nog niet behandeld was, is men hierop maar vooruit gelopen en heeft het nieuwe
stempel ineens Urk (Ov.) 2 laten afdrukken! De overgang van Noord-Holland naar Overijssel, die in
verband staat met de invoeging van het eiland Urk in de Noord-Oost-Polder, had eerst op 1 April j.l.
plaats.
Met ingang van 1 juli 1964 is het hulppostkantoor te Urk overgebracht van het ressort van het postkantoor Kampen naar het ressort van het postkantoor Emmeloord.
URK / EMMELOORD
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RNHK 1342
1964-06-26

URMOND (LB)
Hulppostkantoor Urmond
Het hulppostkantoor Urmond werd opgericht op 1 augustus 1902. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Sittard.
URMOND
KNHK 2968
1902-08-01

URMOND / SITTARD
RNHK 1343
1929-05-24

Plattelandspostagentschap Urmond-Sint Antoniusplein
Mededelingen No 27 van 6 juli 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 augustus 1971 wordt het plattelandspostagentschap Urmond-Sint Antoniusplein gevestigd, dat
voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Sittard.

URSEM (NH)
Bestelhuis Ursem
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Te Ursem was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Alkmaar. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Ursem (1)
Mededeelingen No 2505s van 20 mei 1910: Te rekenen van 16 Mei j.l. werd het hulppostkantoor te
Rustenburg opgeheven, terwijl een hulppostkantoor werd gevestigd te Ursem, waarvoor het postkantoor te Alkmaar optreedt als hoofdkantoor. Laatstgenoemd hulppostkantoor werd aan de halte Schermerhorn in verbinding gesteld met de trams nos. 103 en 121 Alkmaar-Purmerend.
URSEM
KNHK 2969
1910-05-16

Op 30 april 1928 is het hulppost- en telegraafkantoor te Ursem opgeheven en vervangen door een
post- en telegraafstation.

Post- en telegraafstation Ursem
Mededeelingen No 3751S van 18 april 1928: Het hulppost- en telegraafkantoor te Ursem wordt met
ingang van 1 Mei 1928 vervangen door een station voor den post- en telegraafdienst. De postbestelling ter plaatse zal van het te vestigen station uit geschieden.
Het poststation te Ursem is op 31 maart 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ursem (2)
Met ingang van 1 april 1946 is te Ursem een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Alkmaar.
URSEM- ALKMAAR
RNHK 1344
1946-04-06
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Met ingang van 30 september 1973 is het hulppostkantoor te Ursem opgeheven en vervangen door
een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Ursem
Mededelingen No 39 van 2 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1973 is het hulppostkantoor met bestelling Ursem vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Alkmaar.
URSEM
KNPL 0297
1973-10-01

Het plattelandspostagentschap te Ursem is op26 augustus 1974 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Alkmaar naar het ressort van het postkantoor Hoorn.

USQUERT (GN)
Bestelhuis Usquert
Te Usquert was in 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Onderdendam.

Het bestelhuis te Usquert werd op 31 maart 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Usquert
Het hulppostkantoor Usquert werd op 1 april 1869 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Onderdendam.
USQUERT
KNHK 2970
1869-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
USQUERT
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KNHK 2971
1898-06-18

USQUERT (Gn.)
KNHK 2972
1923-05-02

USQUERT / UITHUIZEN
RNHK 1345
1929-04-13

Het hulppostkantoor te Usquert is op 15 maart 1965 overgebracht van het ressort van het op die datum
opgeheven postkantoor Uithuizen naar het ressort van het postkantoor Winsum (Groningen).
USQUERT / WINSUM (Gn)
RNHK 1346
1965-03-08

Op 15 april 1973 is het hulppostkantoor te Usquert opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Usquert
Mededelingen No 14 van 10 april 1973: Kantoren, Vestiging enz.
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Op 16 april 1973 wordt hulppostkantoor met bestelling te Usquert vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Winsum (Gn).
USQUERT
KNPL 0298
1973-04-16

UTRECHT (UT)
Postkantoor Utrecht
Te Utrecht was reeds een vóór 1752 een postkantoor gevestigd.
Tevens was een paardenpoststation ingericht.

1751

1753-1758 en 1804

Het kantoor te Utrecht werd hoofdkantoor in 1807.
UTRECHT
X
1809-1810

Het telegraafkantoor te Utrecht werd op 1 juli 1853 opgericht. Lettertype met schreven.
UTRECHT
KNPK 0433
1873-02-14
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UTRECHT

368

UTRECHT

Bureel Expeditie

Dienstorder B.57 van 25 februari 1915: Met ingang van 1 Maart e.k. is het postkantoor Utrecht belast met de uitlevering van alle voor België en het Belgische leger bestemde correspondentie. In verband hiermede komt het bepaalde bij dienstorder nº. 310 van 1914 en de voorlaatste alinea van
dienstorder Nº. 39 van dit jaar te vervallen en is van dien datum af alle correspondentie voor België
zoowel voor het bezette, als voor het niet-bezette gedeelte, alsmede die voor het Belgische leger te
velde, zooveel mogelijk in bundels met opschrift "België via Utrecht", aan het postkantoor Utrecht te
zenden.
UTRECHT (EXP. VOOR BELGIË)
KNAD 0054
1915-02-25
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Dienstorder B.68 van 4 maart 1915: Met ingang van 6 dezer kunnen naar de plaatsen in het door
Duitschland bezette gedeelte van België, welke zijn genoemd in dienstorder nº. 39 van dit jaar, onder
dezelfde voorwaarden en bepalingen, als waaronder daarheen thans verzending van brieven en briefkaarten plaats vindt, gewone of aangeteekende gedrukte stukken, monsters en akten en geschreven
bescheiden worden verzonden. Couranten zijn hieronder niet begrepen. Ook de hiervorenbedoelde
stukken zijn aan het postkantoor Utrecht te zenden.
Het dagtekeningstempel werd in gebruik genomen als gevolg van de gigantische berg post die
door de Belgische vluchtelingen (tijdens de Eerste Wereldoorlog in vluchtelingen kampen en interneringskampen in ons land) naar België werd gestuurd. Door het Staatsbedrijf der PTT was ten
behoeve van de Duitse Bezettingstroepen in België met de Duitse Censuur afdelingen/Auslandstelle afgesproken, dat alle post bestemd voor België, afkomstig van geïnterneerde
militairen of gezinnen daarvan, of vluchtelingen, door tussenkomst van één centraal uitwisselingskantoor zou gaan. De postchaos was groot en de Duitse bezetters konden de verschillende
poststromen niet aan. Er werd post via diverse uitwisselplaatsen overgedragen. Ook werd post
gesmokkeld via Breda, of via Sluis enzovoorts, omdat de censuur door de Duitsers lang duurde of
zelfs post zoekraakte.
Vanwege de problemen kwam er een afspraak tot stand voor de inrichting van een centraal uitwisselingskantoor. In een PTT Dienstorder werd bekend gemaakt, dat alle post voor België, naar
Utrecht gebundeld opgezonden moest worden. Het uitwisselingskantoor in Utrecht, het ‘Expeditiebureel Nederland-België’ ontving het betreffende dagtekeningstempel en tevens een daarbij
behorend kantoornaamstempel voor de stempeling van blanco aantekenstroken. De postzakken
werden naar de ‘Auslandstelle Achen’ gezonden.
Het stempel werd niet vaak gebruikt daar het in wezen een administratief karakter had. Merendeels werd het stempel gebruikt om de bundelbriefjes en postzaklabels te kenmerken. Daarnaast
werd het stempel ook gebruikt als post bijvoorbeeld niet open aangeboden werd, terwijl het aangetekend moest worden, dan werd het stempel als retour-vertrekstempel afgedrukt. Dat gebeurde
ook als bijvoorbeeld ambtshalve aangetekend moest worden.
Vanaf de datum wapenstilstand, dat wil zeggen, 11 november 1918, bestond er geen reden meer
om de postzakken over Aken te zenden. De Belgische militairen vertokken tussen 2 december en
23 december naar huis en de burgervluchtelingen tussen Kerstmis 1918 en februari 1919. Alle
vluchtoorden werden eind februari gesloten. Aan te nemen valt dat tussen 11 november en begin
december (en mogelijk tot eind december) door de lokale postkantoren de post nog naar Utrecht
werd verzonden ten behoeve van een centrale snelle verwerking. Deze aanname is mede gebaseerd op de verrassing aan Nederlandse PTT-zijde op 11 november over de wapenstilstand en dat
het toch gauw 2 of 3 weken zal geduurd hebben voor de order uit 1914 ingetrokken was en herzien was door een nieuwe richtlijn. Formeel werd het Expeditiebureel gesloten op 7 januari 1919.

Met dank aan Jan van der Meer.

UTRECHT

Bijpostkantoren en stadspostagentschappen

UTRECHT

Bijkantoor 2 (Twijnstraat)

Mededeelingen No 1967s van 20 april 1911: Met ingang van 1 Mei 1911 wordt in de Nicolaasstraat
te Utrecht, onder opheffing van het bijkantoor in de Twijnstraat aldaar, een bijpost- en telegraafkantoor
gevestigd.

UTRECHT

Amsterdamsche Straatweg

Mededeelingen No 11311S van 5 oktober 1921: Met ingang van 17 October 1921 wordt een bijposten telegraafkantoor gevestigd aan den Amsterdamsche Straatweg te Utrecht.
UTRECHT-AMSTERDAMSCHE STRAATWEG
DNBK 0454
1921-10-17
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UTRECHT

Andesdreef

Met ingang van 21 november 1968 is het stadspostagentschap Utrecht-Andesdreef gevestigd.
UTRECHT-ANDESDREEF
DNPA 1090
1968-11-21

UTRECHT

Balijelaan

Mededeelingen No 7736S van 8 augustus 1928: Met ingang van 16 Augustus 1928 wordt te
Utrecht het postagentschap annex telegraaf- en telefoonstation Utrecht-Balyelaan. In verband met
deze vestiging moet het postagentschap Utrecht-Maasstraat, hetwelk reeds sinds 1 Augustus 1927
voorlopig is gesloten, worden beschouwd als definitief opgeheven.
UTRECHT-BALIJELAAN
DNPA 1091
1928-08-16
X
Het postagentschap Utrecht-Balijelaan werd opgeheven op 31 oktober 1936.

UTRECHT

Bemuurde Weerd

Met ingang van 16 december 1899 is te Utrecht-Bemuurde Weerd een bijpostkantoor gevestigd als
bijkantoor no. 4.
UTRECHT BEMUURDE WEERD
DNBK 0455
1899-12-16
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Mededeelingen No 5647s van 29 oktober 1914: Met ingang van 2 November 1914 wordt te Utrecht,
onder opheffing van het bijkantoor “Bemuurde Weerd”, een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor
gevestigd aan het Koekoeksplein.

UTRECHT

Bernadottelaan (1)

Met ingang van .. is te Utrecht-Bernadottelaan een bijpostkantoor gevestigd.
UTRECHT/Bernadottelaan
DNBK 0456
1959-00-00

Het bijpostkantoor Utrecht-Bernadottelaan werd opgeheven op 1 mei 1960.

UTRECHT

Bernadottelaan (2)

Op 19 augustus 1963 werd het bijpostkantoor Utrecht-Bernadottelaan heropend.
UTRECHT BERNADOTTELAAN
DNBK 0457
1963-10-10

UTRECHT

Biltstraat

Met ingang van 15 januari 1926 is te Utrecht-Biltstraat een bijpostkantoor gevestigd.
UTRECHT-BILTSTRAAT
DNBK 0458
1926-01-15
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UTRECHT

Boerhaavelaan (1)

Met ingang van 8 november 1961 is het postagentschap Utrecht-Boerhaavelaan gevestigd.
Het stadspostagentschap Utrecht-Boerhaavelaan werd opgeheven op 12 juni 1979.

UTRECHT

Boerhaavelaan (2)

Op 2 juli 1979 werd het tijdelijk bijkantoor vooruitgeschoven loket Utrecht-Boerhaavelaan gevestigd.

UTRECHT

Burgemeester Reigerstraat

Het bijpostkantoor Utrecht-Burgemeester Reigerstraat werd op 1 april 1912 op proef gevestigd.
UTRECHT BURG. REIGERSTR.
DNBK 0459
1912-04-04

Mededeelingen No 2565s van 20 juni 1913: Met ingang van 1 Juli 1913 wordt in de Burgemeester
Reigerstraat te Utrecht een bijpost- en telegraafkantoor gevestigd, hetwelk mede voor den localen,
interlocalen en internationalen telefoondienst zal zijn opengesteld.
Wat den telegraafdienst betreft, zal dit bijkantoor alleen zijn opengesteld voor de aanbieding en verzending van telegrammen.
Op 3 februari 1975 is het bijpostkantoor Utrecht-Reigerstraat omgezet in een bijpostkantoor vooruitgeschoven loket.

UTRECHT

Catharijnekade

Met ingang van 1 februari 1890 is te Utrecht-Catharijnekade een bijpostkantoor gevestigd als bijkantoor
nummer 1.
UTRECHT CATHARIJNEKADE
DNBK 0460
1890-02-01
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Mededeelingen No 2299s K van 29 april 1909: Met ingang van 3 Mei 1909 wordt het bijpostkantoor
aan de Catharijnekade te Utrecht opgeheven en aldaar een bijpostkantoor aan de Rijnkade gevestigd.
In de alphabetische lijst van gemeenten, enz., is onder Utrecht, bijkantoor 1* Catharijnekade te wijzigen in bijkantoor 1* Rijnkade.

UTRECHT

Constant Erzeystraat

Het postagentschap Utrecht-Constant Erzeystraat werd gevestigd op 17 juni 1946.
UTRECHT-/CONSTANT ERZEYSTR.
DNPA 1092
1946-06-18

UTRECHT/CONSTANT ERZEYSTR.
DNPA 1093
1953-01-12

Met ingang van 14 september 1961 is het postagentschap Utrecht-Constant Erzeystraat opgeheven.

UTRECHT

Croeselaan

Het bijkantoor Utrecht-Croeselaan werd gevestigd op 1 november 1936 (Mededeelingen No 12728S
van 4 november 1936).
UTRECHT-CROESELAAN
DNBK 0461
1936-11-01
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UTRECHT

Duurstedelaan

Met ingang van 14 september 1961 is het bijpostkantoor Utrecht-Duurstedelaan gevestigd.
UTRECHT DUURSTEDELAAN
DNBK 0462
1961-09-14

Utrecht Duurstedelaan
DNBK 0463
1962-03-30

Op 1 december 1973 is het bijpostkantoor te Utrecht-Duurstedelaan omgezet in een bijpostkantoor
vooruitgeschoven loket.

UTRECHT

Elinkwijk

Met ingang van 1 juli 1937 is het hulppostkantoor te Elinkwijk vervangen door een bijpostkantoor
Utrecht-Elinkwijk.
Op 8 november 1961 is het bijpostkantoor Utrecht-Elinkwijk opgeheven.

UTRECHT

Elinkwijk (Gemeente Zuilen)

Mededeelingen No 6482S van 27 mei 1930: Met ingang van 15 Mei j.l. is te Elinkwijk, gemeente
Zuilen, een rechtstreeks onder het postkantoor te Utrecht ressorteerend postagentschap gevestigd,
hetwelk ter onderscheiding van het hulppostkantoor ter plaatse wordt aangeduid met den naam
Elinkwijk II.
Mededeelingen No 11762S van 28 oktober 1931: Met ingang van 1 November a.s. wordt het onder
het postkantoor te Utrecht ressorteerende postagentschap Elinkwijk II opgeheven.

UTRECHT

Everard Meysterlaan
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In de besteldependance Utrecht-Everard Meysterlaan werd op 1 november 1972 een bijpostkantoor
vooruitgeschoven loket gevestigd.
UTRECHT-EVERARD MEYSTERLAAN
DNBK 0464
1972-11-23

UTRECHT

Fortunadreef

Op 2 maart 1970 is het postagentschap Utrecht-Fortunadreef gevestigd.
UTRECHT-FORTUNADREEF
DNPA 1094
1970-03-02

UTRECHT

Fregatstraat

Met ingang van 1 januari 1953 is te Utrecht-Fregatstraat een postagentschap gevestigd.
UTRECHT/FREGATSTRAAT
DNPA 1095
1953-01-01

Het postagentschap Utrecht-Fregatstraat werd opgeheven op 19 mei 1954.

UTRECHT

Händelstraat

UTRECHT-/HÄNDELSTRAAT
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DNPA 1096
1947-02-11

UTRECHT

Herderplein

UTRECHT/HERDERPLEIN
DNBK 0465
1958-04-09

Bij een roofoverval op een postauto op 9 januari 1974 om 18.00 uur werden twee dagtekeningstempels van het bijpostkantoor Utrecht-Herderplein vermist. Naast twee nieuwe dagtekeningstempels
werd een nieuw kantoornaamstempel besteld.

UTRECHT-HERDERPLEIN
DNBK 0466
1974-02-06

Mededelingen No 21 van 29 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juni 1974 wordt het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Utrecht-Herderplein opgeheven.

UTRECHT

Hobbemastraat

Het postagentschap Utrecht-Hobbemastraat werd gevestigd op 1 september 1951.
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UTRECHT/HOBBEMASTRAAT
DNPA 1097
1951-09-01

UTRECHT

Jaarbeurs

Mededeelingen No 1114s van 8 februari 1917: Op het Vredenburg, alsmede op het Janskerkhof te
Utrecht wordt in verband met de aldaar gehouden wordende Jaarbeurs, van 19 Februari t/m 10 Maart
a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, waar gelegenheid zal worden gegeven tot het voeren van locale en interlocale c.q. internationale telefoongesprekken.
Mededeelingen No 987s van 6 februari 1918: Op het Vredenburg en het Janskerkhof, alsmede in de
Maliebaan en in Tivoli te Utrecht, wordt, in verband met de Jaarbeurs, van 18 Februari tot en met 13
Maart a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
Mededeelingen No 1215S van 5 februari 1919: Op het Vredenburg, de Neude, het Janskerkhof en
het Lucas Bolwerk, alsmede in de Maliebaan en in Tivoli te Utrecht, worden, in verband met de
Jaarbeurs, van 17 Februari tot en met 14 Maart a.s., tijdelijke bijpost-; telegraaf- en telefoonkantoren
gevestigd, waar gelegenheid zal worden gegeven tot het voeren van locale en interlocale, c,q. internationale telefoongesprekken. Voor zooveel den telegraafdienst betreft, zijn die bijkantoren slechts
opengesteld voor de aanneming van telegrammen.
Mededeelingen No 1841S van 18 februari 1920: Op het Vredenburg, het Janskerkhof en het Lucas Bolwerk, alsmede in de Maliebaan en in Tivoli te Utrecht, worden, in verband met de Jaarbeurs,
van 19 Februari tot en met 10 Maart a.s., tijdelijk bijkantoren gevestigd. De bijkantoren op het Janskerkhof en het Lucas Bolwerk zullen alleen voor den telegraaf- en telefoondienst, de 3 andere bovendien voor den postdienst geopend zijn.
Mededeelingen No 9917S van 30 augustus 1921: Op het Vredenburg en in de Kanaalstraat te
Utrecht zal, in verband met de Jaarbeurs, van 2 September tot en met 19 September a.s. een tijdelijk
bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd zijn.
Mededeelingen No 1202S van 8 februari 1922: Van 20 Februari tot en met 4 Maart a.s. zal in het
vaste Jaarbeursgebouw te Utrecht een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd.
Mededeelingen No 7726S van 23 augustus 1922: In het vaste Jaarbeursgebouw te Utrecht zal, in
verband met de Jaarbeurs, van 2 tot en met 11 September a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor zijn gevestigd.
Mededeelingen No 2837S van 14 maart 1923: In het vaste Jaarbeursgebouw te Utrecht is, in verband met de Jaarbeurs, van 12 tot en met 23 Maart a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
Mededeelingen No 9853S van 12 september 1923: Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal in het
vaste Jaarbeursgebouw te Utrecht van 11 tot en met 26 september 1923 een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor zijn gevestigd, op werkdagen opgesteld van 9 m tot 5 a.
Mededeelingen No 2470S van 5 maart 1924: Ter gelegenheid van de jaarbeurs zal in het vaste jaarbeursgebouw te Utrecht van 10 tot en met 21 Maart 1924 een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor zijn gevestigd, op werkdagen opengesteld van 9 m. tot 5 a.
Mededeelingen No 9489S van 3 september 1924: Ter gelegenheid van de jaarbeurs zal in het vaste
jaarbeursgebouw te Utrecht van 8 tot en met 19 September a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor zijn gevestigd, op werkdagen opengesteld van 9 m. tot 5 a.
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Mededeelingen No 2005S van 4 maart 1925: Ter gelegenheid van de jaarbeurs zal in het vaste jaarbeursgebouw te Utrecht van 9 tot en met 20 Maart a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor zijn gevestigd, op werkdagen opengesteld van 9 m. tot 5 a.
Mededeelingen No 3023S van 10 maart 1926: Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal in het Jaarbeursgebouw te Utrecht van 8 tot en met 19 Maart 1926 een tijdelijk wijkpost-, telegraaf- en telefoonkantoor zijn gevestigd, op werkdagen opengesteld van 9 v/m tot 5 n/m.
Mededeelingen No 9508S van 10 augustus 1926: Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal in het
Jaarbeursgebouw te Utrecht van 5 tot en met 17 September a.s. een tijdelijk wijkpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor zijn gevestigd, op werkdagen opengesteld van 9 m tot 5 a.
Mededeelingen No 1336S van 8 februari 1928: Ter gelegenheid van de jaarbeurs zal in het vaste
Jaarbeursgebouw te Utrecht van 20 Februari tot en met 2 Maart a.s. een tijdelijk wijkpost-, telegraafen telefoonkantoor zijn gevestigd, op werkdagen opengesteld van 9 tot 17 uur.
Mededeelingen No 8566S van 5 september 1928: Ter gelegenheid van de jaarbeurs is in het vaste
Jaarbeursgebouw te Utrecht van 3 tot en met 14 September a.s. een tijdelijk wijkkantoor voor de drie
diensten gevestigd, op werkdagen opengesteld van 9 tot 17 uur.
Mededeelingen No 1370S van 6 februari 1929: Ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarbeurs zal
in het vaste Jaarbeursgebouw te Utrecht van 18 Februari tot en met 1 Maart a.s. een tijdelijk wijkpost, telegraaf- en telefoonkantoor zijn gevestigd, op werkdagen opengesteld van 9 tot 17 uur.
Mededeelingen No 8971S van 21 augustus 1929: Ter gelegenheid van de jaarbeurs zal in het vaste
jaarbeursgebouw te Utrecht van 2 tot en met 13 September a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor zijn gevestigd, op werkdagen opengesteld van 9 tot 17 uur.
Mededeelingen No 2455S van 26 februari 1930: Ter gelegenheid van de jaarbeurs zal in het vaste
jaarbeursgebouw te Utrecht van 10 tot en met 21 Maart a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor zijn gevestigd, op werkdagen opengesteld van 9 tot 17 uur.
Mededeelingen No 10250S van 3 september 1930: Ter gelegenheid van de jaarbeurs zal in het
vaste jaarbeursgebouw te Utrecht van 8 tot en met 19 September a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraafen telefoonkantoor zijn gevestigd, op werkdagen opengesteld van 9 tot 17 uur.
Mededeelingen No 2762S van 11 maart 1931: Ter gelegenheid van de Jaarbeurs is van 9 t/m 20
Maart in het vaste jaarbeursgebouw te Utrecht een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, opengesteld op werkdagen van 9 tot 17 uur.
Mededeelingen No 9297S van 26 augustus 1931: Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal van 7 tot
en met 18 September a.s. in het vaste jaarbeursgebouw te Utrecht een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd, opengesteld op werkdagen van 9 tot 17 uur.
Mededeelingen No 2391S van 2 maart 1932: Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal van 14 tot en
met 25 Maart a.s. in het vaste jaarbeursgebouw te Utrecht een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, opengesteld op werkdagen van 9 tot 17.30.
Mededeelingen No 9875S van 30 augustus 1932: Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal van 5 tot
en met 16 September a.s. in het vaste jaarbeursgebouw te Utrecht een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd, opengesteld op werkdagen van 9 tot 17.30.
UTRECHT-JAARBEURS
DNBK 0467
1932-09-05

Dienstorder No H.357 van 23 april 1952: Tijdelijk bijkantoor.
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1. Ter gelegenheid van een van 1 t/m 7 Mei a.s. in het Jaarbeursgebouw aan de Croeselaan te
Utrecht te houden Agrarische Beurs, zal aldaar het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
dat gewoonlijk tijdens de Jaarbeurs wordt gevestigd, worden geopend.
2. De daar ter verzending aangeboden correspondentie zal van een afdruk van de dagtekeningstempel van dat bijkantoor worden voorzien.
Dienstorder No H.561 van 9 juli 1952: Tijdelijk bijkantoor. Jaarbeurs Utrecht.
1. Ter gelegenheid van een van 21 t/m 25 Juli a.s. in het jaarbeursgebouw " Vredenburg" te Utrecht
te houden lederwarenbeurs, zal aldaar het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor, dat gewoonlijk tijdens de Jaarbeurs wordt gevestigd, worden geopend.
2. De daar ter verzending aangeboden correspondentie zal van een afdruk van de dagtekeningstempel van dat bijkantoor worden voorzien.

UTRECHT

Jaarbeurs 1 (1)

Met ingang van 1 maart 1970 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Utrecht-Jaarbeurs I gevestigd. Het tijdelijk bijkantoor met de benaming UTRECHT-JAARBEURS 1 was gevestigd aan de
Vredenburg.
UTRECHT-JAARBEURS I
DNBK 0468
1970-11-26

Op 31 mei 1972 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Utrecht-Jaarbeurs I opgeheven en vervangen door een stadspostagentschap.

UTRECHT

Jaarbeurs 1 (2)

Met ingang van 1 juni 1972 is te Utrecht-Jaarbeurs 1 een postagentschap gevestigd.
Dienstorder No H.14 van 3 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 12 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
stadspostagentschap
Utrecht-Jaarbeurs I
Utrecht-Jaarbeursplein

UTRECHT

Jaarbeurs 2 (1)

UTRECHT-JAARBEURS 2
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DNBK 0469
1946-08-23

UTRECHT

Jaarbeurs 2 (2)

Met ingang van 1 juni 1972 is te Utrecht-Jaarbeurs 2 een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd. Het tijdelijk bijkantoor met de benaming UTRECHT-JAARBEURS 2 was gevestigd aan de Croeselaan.
UTRECHT-JAARBEURS II
DNBK 0470
1972-06-01

UTRECHT

Jaarbeursplein

Dienstorder No H.14 van 3 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 12 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
stadspostagentschap
Utrecht-Jaarbeurs I
Utrecht-Jaarbeursplein
UTRECHT-JAARBEURSPLEIN
DNPA 1098
1977-12-12

UTRECHT

Jan Pieterszoon Koenstraat (later J.P. Coenstraat)

Mededeelingen No 1772S van 14 februari 1923: Met ingang van 16 Februari 1923 wordt gevestigd
het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Jan Pieterszoon Koenstraat te Utrecht. Met ingang van 16
Februari 1923 wordt het bijpostkantoor Rijnkade te Utrecht opgeheven.
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UTRECHT-J.P. KOENSTRAAT
DNBK 0471
1923-02-16

Op de stempelkaart in het Museum voor Communicatie is een notitie geplakt met de tekst: Tenaamstelling onjuist. Moet zijn J.P. Coenstraat. Bij raadsbesluit in 1953 gewijzigd in J.P. Coenstraat. Bij
vernieuwing van de stempels hiermede rekening houden. De stempels werden pas in 1961 vernieuwd,
waarbij de benaming werd aangepast.

UTRECHT

Jan van Scorelstraat

Mededeelingen No 8311S van 29 juli 1931: Met ingang van 7 Augustus a.s. wordt gevestigd het
postagentschap, telegraaf- telefoonstation zonder telegrambestelling Utrecht-Jan van Scorelstraat.
UTRECHT/JAN VAN SCORELSTR.
DNPA 1099
1931-08-07

Het postagentschap Utrecht-Jan van Scorelstraat werd opgeheven op 1 september 1951.

UTRECHT

Koekoeksplein

Mededeelingen No 5647s van 29 oktober 1914: Met ingang van 2 November 1914 wordt te Utrecht,
onder opheffing van het bijkantoor “Bemuurde Weerd”, een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor
gevestigd aan het Koekoeksplein.
UTRECHT KOEKOEKSPLEIN
DNBK 0472
1914-11-02
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Mededeelingen No XVII van 17 april 1940: Met ingang van 22 april 1940 wordt gevestigd het bijpostkantoor Utrecht-Willem van Noortplein, met gelijktijdige opheffing van het bijpostkantoor UtrechtKoekoeksplein.

UTRECHT

Laan van Nieuw Guinea

Mededeelingen No 526S van 14 januari 1931: Met ingang van 16 Januari 1931 wordt gevestigd het
postagentschap Utrecht-Laan van Nieuw Guinea.
UTRECHT-L.V.NIEUW-GUINEA
DNPA 1100
1931-01-16

Het postagentschap Utrecht-Laan van Nieuw Guinea werd opgeheven op 1 augustus 1957.

UTRECHT

Laan van Puntenburg

Dienstorder No H.138 van 29 februari 1968: Wijziging benaming bijpostkantoor vooruitgeschoven
loket Utrecht-Station in Utrecht-Laan van Puntenburg.
De benaming van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Utrecht-Station is te rekenen van 1 februari 1968 gewijzigd in Utrecht-Laan van Puntenburg.
UTRECHT-LAAN VAN PUNTENBURG
DNBK 0473
1967-12-08

UTRECHT

Lodewijk Napoleon plantsoen

Met ingang van 15 november 1954 is het postagentschap Utrecht-Lodewijk Napoleonplantsoen
gevestigd.
UTRECHT/LODEWIJK NAPOLEONPLANTSOEN
DNPA 1101
1954-11-16
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UTRECHT

Maasstraat

Mededeelingen No 1902S van 16 maart 1927: Met ingang van 1 April 1927 wordt te Utrecht gevestigd het postagentschap Utrecht-Maasstraat.
UTRECHT-MAASSTRAAT
DNPA 1102
1927-04-01
X
Mededeelingen No 7736S van 8 augustus 1928: Met ingang van 16 Augustus 1928 wordt te
Utrecht het postagentschap annex telegraaf- en telefoonstation Utrecht-Balyelaan. In verband met
deze vestiging moet het postagentschap Utrecht-Maasstraat, hetwelk reeds sinds 1 Augustus 1927
voorlopig is gesloten, worden beschouwd als definitief opgeheven.

UTRECHT

Maliebaan

Melding in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1935: Utrecht-Maliebaan.
Twee lezers zonden ons deze stempel in het koerseerende typenradermodel. Dit blijkt de stempel te
zijn in gebruik op het station Maliebaan, waar de post uit de nachttreinen gesorteerd wordt. Met ingang van den winterdienst 1935 der Nederlandsche Spoorwegen wordt deze post te Utrecht Centraalstation gesorteerd.
UTRECHT

Marco Pololaan

Mededelingen No 30 van 31 juli 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 23 juli 1973 is het stadspostagentschap Utrecht-Marco Pololaan gevestigd, dat voor de postdienst
ressorteert onder het districtspostkantoor Utrecht.
UTRECHT-MARCO POLOLAAN
DNPA 1103
1973-07-24

UTRECHT

Marnixlaan

Mededeelingen No 3569S van 31 maart 1931: Met ingang van 16 April 1931 wordt gevestigd het
postagentschap Utrecht-Marnixlaan.
UTRECHT-MARNIXLAAN
DNPA 1104

51

1931-04-16

Met ingang van 6 oktober 1952 is het postagentschap Utrecht-Marnixlaan opgeheven.

UTRECHT

Minister Talmastraat

Het postagentschap Utrecht-Minister Talmastraat werd gevestigd op 1 januari 1957.
UTRECHT/MINISTER TALMASTRAAT
DNPA 1105
1957-01-01

Met ingang van 8 november 1961 is het postagentschap Utrecht-Minister Talmastraat opgeheven.

UTRECHT

Nicolaasstraat

Mededeelingen No 1967s van 20 april 1911: Met ingang van 1 Mei 1911 wordt in de Nicolaasstraat
te Utrecht, onder opheffing van het bijkantoor in de Twijnstraat aldaar, een bijpost- en telegraafkantoor
gevestigd.
UTRECHT NICOLAASSTRAAT
DNBK 0474
1911-05-01

Mededeelingen P.T.T. van 19 januari 1938: Op 24 Januari 1938 wordt een bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, genaamd Utrecht Oudegracht gevestigd, onder gelijktijdige opheffing van het bijkantoor Utrecht Nicolaasstraat.

UTRECHT

Oudegracht
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Mededeelingen P.T.T. van 19 januari 1938: Op 24 Januari 1938 wordt een bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, genaamd Utrecht Oudegracht gevestigd, onder gelijktijdige opheffing van het bijkantoor Utrecht Nicolaasstraat.
UTRECHT-OUDEGRACHT
DNBK 0475
1938-01-24

UTRECHT

Prins Bernhardplein

Met ingang van 8 november 1961 is het bijpostkantoor Utrecht-Prins Bernhardplein gevestigd.
UTRECHT PRINS BERNHARDPLEIN
DNBK 0476
1961-11-08

Utrecht Prins Bernhardplein
DNBK 0477
1962-06-12

UTRECHT

Rijnkade

Mededeelingen No 2299s K van 29 april 1909: Met ingang van 3 Mei 1909 wordt het bijpostkantoor
aan de Catharijnekade te Utrecht opgeheven en aldaar een bijpostkantoor aan de Rijnkade gevestigd.
In de alphabetische lijst van gemeenten, enz., is onder Utrecht, bijkantoor 1* Catharijnekade te wijzigen in bijkantoor 1* Rijnkade.
UTRECHT RIJNKADE
DNBK 0478
1909-05-03
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Mededeelingen No 1772S van 14 februari 1923: Met ingang van 16 Februari 1923 wordt gevestigd
het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Jan Pieterszoon Koenstraat te Utrecht. Met ingang van 16
Februari 1923 wordt het bijpostkantoor Rijnkade te Utrecht opgeheven.

UTRECHT

Roelantdreef

Mededelingen No 18 van 7 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 29 april 1974 is het bijpostkantoor met bestelling Utrecht-Roelantdreef gevestigd, dat voor de postdienst ressorteert ónder het districtspostkantoor Utrecht.
UTRECHT-ROELANTDREEF
DNBK 0479
1974-04-29

UTRECHT

Samosdreef

Met ingang van 22 januari 1968 werd, in afwachting van de vestiging van het bijpostkantoor met bestelling Utrecht-Noord, het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Utrecht-Samosdreef gevestigd.
UTRECHT-SAMOSDREEF
DNBK 0480
1968-01-22

Mededelingen No 17 van 1 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 29 april 1974 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Utrecht-Samosdreef opgeheven.

UTRECHT

Smaragdplein

Met ingang van 13 november 1972 is het stadspostagentschap Utrecht-Smaragdplein gevestigd.
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UTRECHT-SMARAGDPLEIN
DNPA 1106
1972-11-16

UTRECHT

Station

Dienstorder No H.138 van 29 februari 1968: Wijziging benaming bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Utrecht-Station in Utrecht-Laan van Puntenburg.
De benaming van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Utrecht-Station is te rekenen van 1 februari 1968 gewijzigd in Utrecht-Laan van Puntenburg.
UTRECHT-STATION
KNST 0052
1892-04-04

UTRECHT-STATION
KNST 0053
1919-09-24

UTRECHT-STATION
KNST 0054
1928-10-24
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UTRECHT

Sweder van Zuylenweg

Met ingang van 6 oktober 1952 is het postagentschap Utrecht-Sweder van Zuylenweg gevestigd.
UTRECHT/SWEDER VAN ZUYLENWEG
DNPA 1107
1952-10-06

UTRECHT

Sweelinckstraat

Mededeelingen No 607s van 12 januari 1911: Met ingang van 16 Januari 1911 wordt in de Sweelinckstraat te Utrecht, onder opheffing van het bijkantoor in de Weistraat aldaar, een bijpost- en telegraafkantoor gevestigd.
UTRECHT SWEELINCKSTRAAT
DNBK 0481
1911-01-16

UTRECHT-SWEELINCKSTR.
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DNBK 0482
19??

Mededeelingen No 424S van 13 januari 1926: Het wijkpost-, telegraaf- en telefoonkantoor UtrechtSweelinckstraat wordt op 15 Januari 1926 na afloop van den dienst opgeheven; met ingang van 16
Januari 1926 wordt gevestigd het wijkpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Utrecht-Biltstraat.

UTRECHT

Thomas à Kempisplantsoen

Met ingang van 15 november 1954 is het postagentschap Utrecht-Thomas à Kempisplantsoen gevestigd.
UTRECHT/THOMAS à KEMPISPLANTSOEN
DNPA 1108
1954-11-16

UTRECHT

Troosterlaan

Het postagentschap Utrecht-Troosterlaan werd gevestigd op 17 maart 1966.
UTRECHT/TROOSTERLAAN
DNPA 1109
1966-03-17

UTRECHT

Twijnstraat

Met ingang van 1 juli 1891 is te Utrecht-Twijnstraat een bijpostkantoor gevestigd als bijkantoor no. 2.
UTRECHT TWIJNSTRAAT
DNBK 0483
1891-07-01
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UTRECHT Vroom en Dreesmann Rijnkade
Mededelingen No 39 van 2 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 24 september 1973 is het stadspostagentschap Utrecht-V en D Rijnkade gevestigd, dat voor de
postdienst ressorteert onder het districtspostkantoor Utrecht.
UTRECHT-V&D RIJNKADE
DNPA 1110
1973-09-24

UTRECHT

Weistraat

Met ingang van 1 juli 1891 is te Utrecht-Weistraat een bijpostkantoor gevestigd als bijkantoor no. 3.
UTRECHT WEISTRAAT
DNBK 0484
1891-07-01

Mededeelingen No 607s van 12 januari 1911: Met ingang van 16 Januari 1911 wordt in de Sweelinckstraat te Utrecht, onder opheffing van het bijkantoor in de Weistraat aldaar, een bijpost- en telegraafkantoor gevestigd.

UTRECHT

Willem van Noortplein

Mededeelingen No XVII van 17 april 1940: Met ingang van 22 april 1940 wordt gevestigd het bijpostkantoor Utrecht-Willem van Noortplein, met gelijktijdige opheffing van het bijpostkantoor UtrechtKoekoeksplein.
UTRECHT-W. v. NOORTPLEIN
DNBK 0485
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1940-04-22

UTRECHT

Willem Schuylenburglaan

Met ingang van 2 mei 1972 is het stadspostagentschap Utrecht- Willem Schuylenburglaan gevestigd.
UTRECHT-WILLEM SCHUYLENBURGLAAN
DNPA 1111
1972-05-12

Mededelingen No 9 van 2 maart 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 februari 1976 is het intern stadspostagentschap Utrecht-Willem Schuylenburglaan opgeheven.

Telegraafkantoor Utrecht
UTRECHT
KNTF 0144A
1912-09-04

UTRECHT
KNTF 0144B
1915-05-07
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UTRECHT
KNTF 0144C
1932-04-14

Bijtelegraafkantoor Utrecht
Bijtelegraafkantoor Utrecht Achter den Dom
UTRECHT ACHTER DEN DOM
KNTF 0145
1914-05-22
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