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‘Bent u ook een Rode Lijster?’
Rode Lijster, zn, m/v
1 vogelsoort (Rode Rotslijster).
2 plaats die voorkomt op de Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen in Nederland.
3 inwoner van plaats die voorkomt op de onder 2 genoemde Rode Lijst.
Wat is de Rode Lijst?
De ‘Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen* in Nederland’ is een initiatief van uitgeverij Plaatsengids.nl. De redactie
van Plaatsengids.nl beschrijft op de gelijknamige website alle 6.000 plaatsen in ons land, tot aan het allerkleinste
buurtschapje. Tijdens de research voor de site ontdekten de redacteuren dat veel kleine kernen in ons land in
meer of mindere mate met bedreigingen hebben te maken.
Deels zijn dit fysieke bedreigingen, zoals verstedelijking (‘opgeslokt’ worden door een stad, of dreigende gehele
of gedeeltelijke afbraak), of aantasting van de bebouwing of van het landelijk gebied van de plaats door andere
infrastructurele werken. Vaker nog betreft het bedreigingen van de identiteit van een plaats, doordat zij geen
eigen plaatsnaamborden (meer) heeft, of foutieve plaatsnaamborden, en/of doordat zij niet (meer) wordt
vermeld in atlassen en op plattegronden, en/of doordat de plaats niet als plaatsnaam bekend is in
adresbestanden (omdat zij destijds geen eigen postcode en plaatsnaam toegekend heeft gekregen in het
postcodeboek en daarmee in de gemeentelijke basisadministratie, maar zogenaamd ´in´ een grotere buurplaats
ligt). De Rode Lijst is een overzicht van plaatsen die met één of meer van deze bedreigingen te maken hebben.
* Voor de goede orde: met ‘plaatsen’ bedoelen wij in dit kader ‘woonplaatsen’ en geen overige plaatsen in de zin
van ‘plekken’.
Waarom de Rode Lijst?
De hiervoor genoemde bedreigingen treffen niet zo zeer de 1.000 grotere steden en dorpen in ons land, maar
vooral de 5.000 kleinste woonplaatsen: de kleine dorpen en buurtschappen, ook wel ‘kleine kernen’ genoemd.
Plaatsengids.nl beschrijft de schoonheid van de cultuurlandschappen in ons land, vooral met betrekking tot het
bij een breed publiek relatief onbekende - en helaas daarmee vaak ook onbeminde - platteland, oftewel het
‘buitengebied’. De dorpen en buurtschappen dragen in belangrijke mate bij aan de identiteit en de schoonheid
van onze landschappen. Om onder meer aandacht te vragen voor de fysieke bedreigingen waarmee de kleine
kernen in ons land worden geconfronteerd, in de hoop dat er meer aandacht komt voor zorgvuldiger inpassing
van bouwplannen in onze oude cultuurlandschappen, hebben wij de ‘Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen in
Nederland’ ingesteld.
Met de Rode Lijst vraagt Plaatsengids.nl ook aandacht voor bedreigingen van de identiteit van kleinere dorpen
en buurtschappen in ons land. Waarbij wij in veel gevallen overigens ‘onbewust onbekwaam’ gedrag vermoeden
van instanties zoals gemeenten. Oftewel gemeenten die door onvoldoende kennis en begrip van de identiteit
van hun kleine kernen, verzuimen die kernen een eigen plaatsnaam toe te kennen in het postcodeboek en in de
gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de kernen van (correcte) plaatsnaamborden te
voorzien, de plaatsen te doen opnemen in atlassen en op plattegronden, en/of de plaatsen te vermelden in hun
gemeentegidsen en op hun sites. Met het uitbrengen van de Rode Lijst hopen wij - op een ludieke manier maar
met serieuze intenties - die kennis en dat begrip bij een breed publiek en bij de relevante instanties te vergroten,
in de hoop en veronderstelling dat het omgekeerde van het gezegde “onbekend maakt onbemind” ook opgaat.

Ook kleine plaatsen hebben een eigen identiteit!
Wij vinden al deze - zij het deels wellicht onbewuste en onbedoelde - laksheden en impliciete ontkenningen van
het bestaan van bepaalde plaatsen, getuigen van een gebrek aan respect voor de eigen identiteit van de kleine
kernen in kwestie, en daarmee een bedreiging voor de identiteit van die kernen als zodanig en daarmee ook die
van hun inwoners. Uiteraard zal de één daar meer waarde aan hechten, een ander minder. Dat moet ieder voor
zich bepalen. Vooralsnog constateren wij slechts bepaalde feiten, en beogen daarmee in ieder geval
bewustwording en discussie in gang te zetten bij burgers en lokale overheden.
Rode Lijst-bedreigingen gaan primair over de plaats(naam) als topografisch begrip, dus niet zo zeer over de
lokale gemeenschappen
Voor de duidelijkheid: met de genoemde ‘bedreigingen’ doelen wij primair niet op de leefbaarheid en identiteit
van de lokale gemeenschappen. Juist de kleine kernen zijn vaak actieve gemeenschappen waar het
gemeenschapsleven nog volop van toepassing is. Het ‘statement’ dat wij met de lijst willen maken is vooral dat
veel kleine kernen als plaats(naam) impliciet worden ontkend en doodgezwegen in adresbestanden, in atlassen
en op bebordingen ter plekke. Natuurlijk hangt daar de leefbaarheid en de identiteit van de lokale gemeenschap
als zodanig niet van af (een hier en daar gerezen misverstand wat wij bij dezen graag uit de wereld willen
helpen). Maar erkenning van het feit dat men in plaats A woont en niet ‘in’ de naburige hoofdplaats B, maakt
daar wél onderdeel van uit.
Het lijkt óns althans vanzelfsprekend dat een plaats plaatsnaamborden heeft, dat zij in atlassen en op
plattegronden wordt genoemd, en dat de plaatsnaam in adresbestanden voorkomt. De grootte of kleinte van
een plaats zou daar ons inziens niet bepalend in moeten zijn. Een plaats is een plaats, ongeacht haar omvang, en
zou dan ook in alle genoemde opzichten als zodanig behandeld moeten worden. Dát is waar wij met de lijst
publiek en politiek bewust van willen maken.
Niet compleet
De Rode Lijst is voor het eerst verschenen in april 2012. De Rode Lijst is niet compleet en zal dat ook nooit
worden. Plaatsen blijven immers altijd in ontwikkeling en daarmee ook deze lijst. Aanvullingen en opmerkingen
zijn van harte welkom bij de eindredacteur van de lijst, Frank van den Hoven (e-mail:
frank.vandenhoven@plaatsengids.nl).
Nadere informatie
Alle plaatsnamen in de Rode Lijst zijn gelinkt naar hun homepage op www.plaatsengids.nl, opdat u desgewenst
gelijk kunt doorklikken voor nadere informatie over de bijzonderheden van de plaats.

De Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen in Nederland® is een concept van en samengesteld door de redactie van
Plaatsengids.nl. De eerste versie van deze lijst is verschenen in april 2012. Citeren van specifieke plaatsen is
toegestaan, mits met bronvermelding www.plaatsengids.nl.
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Legenda
Rubriek ‘Categorie’ (soorten bedreigingen):
1 - Fysieke bedreiging:
Het dorp of de buurtschap is inmiddels opgeslokt door de stad of door ‘gefuseerde dorpen’, maar daarbinnen
nog wel herkenbaar en vooral door de oudere oorspronkelijke inwoners nog steeds als ‘dorp in de stad’ beleefd.
Met deze constatering an sich kan men natuurlijk niet veel, in die zin dat het onomkeerbare processen zijn (in
tegenstelling tot de categorieën 3 t/m 6). Wat wij wel vaak merken, is dat de inwoners hun best doen om het
dorpse karakter van hun ‘dorp in de stad’ zo goed mogelijk te behouden. Daar zou hier en daar best wat meer
(h)erkenning voor mogen zijn.

2 - Fysieke bedreiging:
(dreigende) (eventueel geleidelijke of gedeeltelijke) afbraak, of aantasting van de landelijkheid van het
buitengebied van het dorp of de buurtschap (verstedelijking of ‘verstening’), doorgaans door aanleg van
bebouwing (woonwijken, bedrijventerreinen, wegen, spoor, water, uitdijende stedelijke bebouwing, recreatieve
stedelijke voorzieningen). Ook dit zijn, eenmaal in gang gezet, vaak onomkeerbare processen, waar de uitdaging
erin ligt deze zo goed mogelijk in - en met respect voor - het bestaande cultuurlandschap in te passen.

3 - Bedreiging identiteit:
Ontkenning - of in ieder geval geen érkenning - van de eigen identiteit van het dorp of de buurtschap door de
autoriteiten: De gemeente heeft het dorp of de buurtschap in 1978 richting PTT Post kennelijk niet als
‘woonplaats’ opgegeven, waardoor PTT Post de plaats geen eigen plaatsnaam met bijbehorende postcode
heeft toegekend ten behoeve van het in dat jaar in werking getreden postcodeboek, waardoor de plaatsnaam
voor de postadressen niet bestaat en zogenaamd ‘in’ de nabijgelegen hoofdplaats ligt. Hetzelfde probleem doet
zich - als bewuste, maar naar wij mogen hopen deels onbedoelde neveneffecten van de besluiten in 1978 wederom voor in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisadministratie Adressen en Gebouwen
(BAG).
Naast een ontkenning van de identiteit van de plaats én die van haar inwoners, is het ontberen van een eigen
postale plaatsnaam voor een woonplaats ook gewoon erg onpraktisch: bezoekers, klanten, leveranciers,
bezorgers en hulpdiensten gaan als gevolg van deze topografische laksheid namelijk nogal eens in de verkeerde
plaats zoeken (zijnde de postale ‘woonplaats’, de naburige ‘hoofdplaats’)... En statistieken van de kleine kernen
(zelfs voor iets simpels als inwonertallen) zijn vaak lastig te verkrijgen, omdat die zich ook vaak op de postcode
baseren. De kleine kernen zitten ook in dit opzicht dus vaak ‘verstopt’ in de (gegevens van de) grote kernen.
Van de ca. 200 (op een totaal van ca. 2.000) dorpen die in 1978 - onzes inziens doorgaans ten onrechte - geen
eigen postcode en ´woonplaats´ toegekend hebben gekregen, is het tot heden slechts enkele tientallen gelukt
later alsnog als ‘woonplaats’, met bijbehorende postale plaatsnaam en eigen postcode, te worden erkend.
Vooralsnog is het vooral een geldkwestie dat de meeste van deze ‘vergeten dorpen’ later niet alsnog als
woonplaats zijn erkend. Paradoxaal is dat de dorpen ter plekke vaak wél impliciet als woonplaats worden erkend
middels officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).
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Niet alle buurtschappen-zonder-eigen-postcode op de Rode Lijst
Voor de goede orde: we hebben het bij categorie 3) hoofdzakelijk over de dorpen, en niet zo zeer over de paar
duizend buurtschappen, waarvan het gros sowieso geen postale en BAG-woonplaats is en in die zin in
adresseringen ´in´ de nabijgelegen hoofdplaats ligt. Als we die allemaal zouden opnemen, zou de lijst
onwerkbaar lang worden. Ook zullen lang niet alle buurtschappen behoefte hebben aan een eigen postale
plaatsnaam. Bent u echter inwoner van een buurtschap, die vindt dat zij op grond van haar eigen identiteit een
eigen postale woonplaats zou willen hebben, dan vernemen wij dat graag, opdat wij die aan categorie 3) van de
Rode Lijst kunnen toevoegen.
Geen eigen postadres-plaatsnaam in het postcodeboek, toch uw woonplaats in uw postadres?
Zoals gememoreerd zijn in 1978 ca. 200 dorpen en nog meer buurtschappen bewust of onbewust ‘vergeten’ bij
het toekennen van ‘woonplaatsen’ ten behoeve van het in dat jaar ingestelde huidige postcodesysteem. Met de
drie alinea’s hiervoor genoemde vervelende praktische consequenties tot gevolg (mensen die uw pand in de
verkeerde plaats gaan zoeken). Het is tijdrovend, kostbaar en soms gewoon onmogelijk (bijvoorbeeld omdat de
postcodes in een bepaalde regio gewoon ‘op’ zijn) om achteraf alsnog een eigen postcode en ‘woonplaats’ aan
te vragen. Daarom deze tip, wat velen niet weten, om dit probleem op pragmatische wijze op te lossen: als u het
ook onhandig vindt dat u telkens aan personen en instanties moet uitleggen dat u niet in (uw postale)
woonplaats A woont, maar in (uw werkelijke) woonplaats B, kunt u in uw adresseringen gewoon uw eigen
woonplaats schrijven. Door de combinatie postcode-huisnummer komt de post dan namelijk evengoed wel aan
(helaas laten sommige adresbestanden van bedrijven het niet toe om de woonplaats te ‘overschrijven’, maar bij
veel instanties kan dat wel, dus ook daar kunt u verzoeken om uw werkelijke woonplaats op te nemen).
Voorbeelden: Nieuw-Wehl (postale plaatsnaam Wehl), Elden (postale plaatsnaam Arnhem), Oostmahorn
(postale plaatsnaam Anjum), Bussloo (postale plaatsnaam Voorst), Helkant (postale plaatsnaam Hooge Zwaluwe)
en Stokkelaarsbrug (postale plaatsnaam Abcoude).

4 - Bedreiging identiteit:
Geen of foutieve plaatsnaamborden en dergelijke. Een aantal plaatsen heeft geen plaatsnaamborden (meer),
dan wel plaatsnaamborden met een foutieve benaming (doorgaans van een nabijgelegen grotere plaats), wat
beide - naast een impliciete ontkenning van de identiteit van de plaats en haar inwoners - ook het praktische
nadeel heeft dat je als bezoeker niet weet dat en wanneer je er aangekomen bent. Verder heeft een beperkt
aantal plaatsen een foutieve of inconsequente naamgeving of spelling op de plaatsnaam- en/of richtingborden
en/of in andere media, en enkele borden hebben volgens ons een verkeerde kleur: wit i.p.v. blauw, wat bij
plaatsnaamborden respectievelijk nee of ja een ‘bebouwde kom’ betekent, wat een marginaal verschil lijkt, maar
o.a. impact heeft op de toegestane snelheden en inrichting van de wegen ter plekke. Bij richtingborden betekent
witte letters op blauwe ondergrond een plaats, en zwarte letters op witte ondergrond een wijk (of
bedrijventerrein). Een plaatsnaam in zwart-op-wit op een richtingbord is dus fout. En dan zijn er nog objecten
met blauwe plaatsnaamborden die geen plaats zijn. Het betreft hier met name bedrijventerreinen,
bungalowparken en enkele militaire terreinen. Strikt genomen vallen die buiten de definitie van de Rode Lijst,
omdat het hier geen (woon)plaatsen betreft.
Niet alle bordloze buurtschappen op de Rode Lijst
Wij constateren dat van de ca. 4.000 buurtschappen in ons land, ca. de helft niet is voorzien van
plaatsnaamborden. Die allemaal in de lijst opnemen, zou de lijst onwerkbaar lang en onoverzichtelijk maken.
Daarom nemen wij alleen de meest kenmerkende voorbeelden op. Zoals formele woonplaatsen die geen
plaatsnaamborden hebben, gemeenten die hun buurtschappen bordmatig inconsequent behandelen, en
buurtschappen waarvan de inwoners ons kenbaar hebben gemaakt dat zij er graag plaatsnaamborden geplaatst
zouden zien, ter bevestiging van de identiteit van hun buurtschap en van henzelf als inwoners van die
buurtschap. Bent u inwoner van een buurtschap waar iets dergelijks speelt, dan vernemen wij dat graag, opdat
wij de plaats aan categorie 4) van de lijst kunnen toevoegen.
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Plaatsnaamborden; beter laat dan nooit!
Het is natuurlijk nooit te laat om omissies alsnog te herstellen. Mocht u als gemeente, Dorpsraad,
heemkundekring en dergelijke genegen zijn om plaatsnaamborden te plaatsen bij uw buurtschappen waar dat
tot heden nog niet het geval is, dan geven wij u in overweging dit te combineren met het plaatsen van een
informatiepaneel (al dan niet als één geheel), opdat een al dan niet toeristische passant direct kan zien wat er nu
zo bijzonder is aan de buurtschap in kwestie. Het is immers wel zo functioneel om, als u toch bezig gaat, de
borden gelijk ook in een context te plaatsen. Ter inspiratie kunt u hiervoor kijken bij de recent geplaatste fraaie
buurtschapsborden van de gemeente Boxtel.

5 - Bedreiging identiteit:
De plaats wordt niet (meer) als zodanig vermeld in recente edities van atlassen van de Topografische Dienst
en/of op plattegronden (soms nog wel anderszins, bijvoorbeeld als veld-, streek- of poldernaam). Ons inziens ten
onrechte. De bebouwing is namelijk nog gewoon aanwezig en niet opgeslokt door een grotere buurplaats, en
daarmee nog steeds als buurtschap en dús ‘(woon)plaats’ te kwalificeren.

6 - Bedreiging identiteit:
overig.

Wat willen wij met de Rode Lijst in praktische zin bereiken?
Kort gezegd: respect voor de identiteit en eigenheid van de kleine kernen in ons land. Voor de respectievelijke
categorieën betekent dat bijvoorbeeld:
1. ‘Dorpen in de stad’: gun die en faciliteer waar mogelijk hun eigen identiteit (bijvoorbeeld middels bebording,
Dorpsraad, behoud en stimulering van materieel en immaterieel cultureel erfgoed).
2. Fysieke bedreigingen, verstening, verstedelijking: pas deze zo goed mogelijk in het landschap in, rekening
houdend met de cultuurhistorische aspecten en het bestaande cultuurlandschap.
3. Adresbestanden: tracht, waar relevant, voor zover de kernen dit wensen en waar praktisch gezien mogelijk,
plaatsen alsnog als ‘woonplaats’ te benoemen voor het postcodeboek en voor de gemeentelijke Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG), opdat de inwoners voor hun adressering niet meer zogenaamd ‘in’ een grotere
buurkern hoeven wonen, en niet meer telkens aan instanties en personen hoeven uit te leggen dat ze niet in
plaats A maar in plaats B wonen.
4. Bebording: voorzie plaatsen die hier behoefte aan hebben en hier nog niet van voorzien zijn, van
plaatsnaamborden. Benoem plaatsen eenduidig en correct, zowel qua naamgeving als qua spelling, zowel op
plaatsnaamborden als op richtingwijzers (en die laatste in de correcte kleuren: wit op blauw voor woonplaatsen,
zwart op wit voor wijken).
5. Atlassen en plattegronden: vermeld plaatsen die redelijkerwijs nog als buurtschap en dus plaats zijn te
beschouwen, en verwijder namen die inmiddels geen plaats meer zijn.
6. Benoemen van plaatsen: benoem naast de grote ook de kleine kernen waar dat relevant is, bijvoorbeeld bij
de plaatsopsommingen en -beschrijvingen in gemeentegidsen en op gemeentelijke sites. En laat in
formuleringen blijken dat ook de kleine kernen erbij horen. Als er meer kernen in een gemeente zijn, noem dan
bijvoorbeeld het gemeentekantoor of gemeentehuis niet stadskantoor of stadhuis, en noem de gemeentegids
niet stadsgids. Want in deze gevallen omvat de gemeente immers meer dan alleen de stad. En ook voor de
kleine kernen zijn het soms de kleine dingen die het ‘m doen...
In principe vallen al deze punten onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Wat betreft punt 5 hebben
de Topografische Dienst en andere kaartenmakers ook een eigen verantwoordelijkheid.
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Statistieken met betrekking tot de genoemde categorieën
1 - Enkele honderden dorpen en buurtschappen zijn in de loop der jaren door uitbreidende steden ‘opgeslokt’
(maar ter plekke nog wel als zodanig herkenbaar).
2 - Enkele honderden dorpen en buurtschappen worden bedreigd met (eventueel geleidelijke of gedeeltelijke)
afbraak of geleidelijke verstedelijking en ‘verstening’ door aanleg van allerlei infrastructuur.
3 - De inwoners van ca. 200 van de ca. 2.000 dorpen vinden hun plaatsnaam niet terug in adresbestanden
(zoals het postcodeboek), en moeten daarom voor adresseringen net doen of ze ‘in’ een nabijgelegen
hoofdplaats wonen, waarmee de plaatsen in kwestie dus in feite in hun bestaan worden ontkend en daarmee de
inwoners als inwoner van die plaats. Het kleinste dorp in deze categorie is vermoedelijk Doeveren (ca. 30 huizen,
80 inwoners), de grootste dorpen in deze categorie zijn Stompwijk (ca. 2.500 inwoners), Offenbeek (ca. 5.000
inwoners) en Hoogkerk (ca. 15.000 inwoners). Daarnaast geldt dit voor de meerderheid van de ca. 4.000
buurtschappen. Slechts een paar honderd buurtschappen zijn door de toenmalige gemeenten vóór of in 1978
(het jaar van ontstaan van het huidige postcodesysteem) als ‘woonplaats’ - met vervolgens een door PTT Post
toegekende eigen postcode - aangemeld ten behoeve van het postcodeboek.
4 - Ca. de helft van de ca. 4.000 buurtschappen - en dus woonplaatsen - is tot onze verbazing nog niet voorzien
van plaatsnaamborden. Ons inziens is hier eigenlijk geen reden voor (behalve laksheid...).
5 - Minimaal enkele honderden van de ca. 4.000 buurtschappen staan niet* in de atlassen en op plattegronden
vermeld. Om ons onduidelijke redenen. De bebouwing is er namelijk nog gewoon, en daarmee de
buurtschappen in kwestie dus ook.
* Dat ‘niet’ kan zowel niet meer zijn, als een plaats in vorige edities wel vermeld stond maar nu niet meer, als
nog niet, vooral bij betrekkelijke recent ontstane buurtschappen die kennelijk nog niet bij de Topografische
Dienst op het netvlies zijn gekomen.
De cijfers zijn hier en daar bewust wat globaal geformuleerd, omdat wij nog steeds bezig zijn met het überhaupt
inventariseren van wat vandaag de dag redelijkerwijs nog de plaatsen zijn in ons land. Dat ligt op dit moment
namelijk nergens - centraal, actueel en betrouwbaar - vast. Medio 2013 beogen wij met deze inventarisatie
gereed te zijn. Op dat moment hebben wij ook betrouwbaarder cijfers over de diverse categorieën bedreigingen.
Het gaat er voor nu vooral om dat u een globale indruk (‘best guess’) heeft van over welke aantallen het gaat.
Overigens blijft er voor een klein deel altijd een ‘grijs gebied’ met betrekking tot wat je ja of nee als plaats kunt
beschouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval met plaatsen die geleidelijk door een uitbreidende stad worden
‘opgeslokt’ en die de één nog een dorp of buurtschap vindt (vaak betreft dit de oorspronkelijke inwoners), terwijl
een ander - en dat is vaak de gemeente in kwestie - het een wijk vindt. In die gevallen valt er dus voor beide wat
te zeggen, afhankelijk van door wiens bril je kijkt. Ook de grens tussen bijvoorbeeld een buurtschap en een
landgoed is niet altijd hard te trekken.
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Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen in Nederland®
(de lijst is gesorteerd op provincie, van noord naar zuid, en daarbinnen op gemeente)
(voor een verklaring van de kolom ‘Categorie’, zie hierboven, pagina 3 en verder)
Verklaring van de afkortingen in de kolom ‘Toelichting’:
- PC = postcodeboek.
- BAG = de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (die je kunt
beschouwen als een ‘Burgerlijke Stand voor woonplaatsen en de daarin gelegen panden´). Zie verder de links
voor nadere informatie over de beide begrippen.
Dorp of buurtschap
Wittewierum

Provincie
Groningen

Gemeente
Ten Boer

Categorie
3

Heveskes / Oterdum /
Weiwerd
Ideweer
Breede / Oosteinde

Groningen

Delfzijl

2

Groningen
Groningen

Delfzijl
Eemsmond

4&5
3

Euvelgunne / Oude
Roodehaan /
Noorddijk

Groningen

Groningen

2

Dorkwerd / Engelbert
/ Middelbert /
Hoogkerk / Leegkerk

Groningen

Groningen

3 (&
Middelbert
4)

Helpman /
Noorderhoogebrug

Groningen

Groningen

1

Bokkebuurt

Groningen

Grootegast

4&5

Kruisweg / Molenrij

Groningen

De Marne

3

Winschoterzijl

Groningen

Oldambt

4&5

Boven Pekela

Groningen

Pekela

3
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Toelichting
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Ten
Post.
Dorpjes grotendeels afgebroken voor
uitbreiding industrie Delfzijl.
Het dorp Breede ligt voor PC en BAG ‘in’
Warffum, het dorp Oosteinde ligt voor
PC en BAG ‘in’ Roodeschool.
Deze kernen zijn en worden
(grotendeels) opgeslokt door
uitbreidende industrie resp. stedelijke
bebouwing.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Groningen. Bovendien staan bij één van
de twee kernen van Middelbert foutieve
plaatsnaamborden, nl. met de
plaatsnaam Groningen i.p.v. Middelbert.
Hoogkerk is het grootste dorp van ons
land zonder eigen postale plaatsnaam.
- De inwoners van Noorderhoogebrug
beschouwen hun kerntje nog als dorp,
hoewel formeel gelegen binnen de
bebouwde kom van de stad Groningen.
- Het dorpje Helpman is al in 1914 door
Groningen geannexeerd (voorheen gem.
Haren) en ligt fysiek in de stad
Groningen, maar heeft toch nog wel een
zekere eigen identiteit.
Deze buurtschap heeft in 2009 officiële
plaatsnaamborden gekregen. Deze zijn
inmiddels (naar men zegt door een
verkeersincident) verdwenen. De
gemeente zou hebben toegezegd ze te
zullen terugplaatsen, maar dat is
voorjaar 2012 nog steeds niet gebeurd.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Kloosterburen.
De buurtschap is deels afgebroken maar
o.i. ook nog steeds deels aanwezig. Er
wordt ook nog met richtingbordjes naar
verwezen.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Nieuwe
Pekela.

Bokhörn

Groningen

Slochteren

5

Wilderhof

Groningen

Slochteren

4

Ommelanderwijk /
Zuidwending
Westerdiepsterdallen

Groningen

Veendam

3

Groningen

Veendam

5

Lauderbeetse / Oud
Veele / Veerste
Veldhuis
Oldenzijl
Lagemeeden
Westerhorn
De laatste Stuiver
Stad-Niks / Oosthoek
Feanwâldsterwâl

Groningen

Vlagtwedde

5

Groningen
Groningen
Groningen
Fryslân
Fryslân
Fryslân

Winsum
Zuidhorn
Zuidhorn
Achtkarspelen
Het Bildt
Dantumadiel /
Tytsjerksteradiel

5
5
4&5
5
4&5
3

Oostmahorn
Dijkshoek / Roptazijl

Fryslân
Fryslân

Dongeradeel
Franekeradeel (&
Roptazijl deels
Harlingen)

3
4 (&
Roptazijl 5)

Oranjewoud

Fryslân

Heerenveen

1 (deels)

Huizum

Fryslân

Leeuwarden

1

Ritsumasyl

Fryslân

Menameradiel

2

Noarderein

Fryslân

Smallingerland

5

It Heechsân

Fryslân

Tytsjerksteradiel

3

Oost-Vlieland

Fryslân

Vlieland

3
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Heeft wel een plaatsnaambord maar
staat niet in de atlassen.
Staat wel in de atlassen maar heeft (als
een van de weinige buurtschappen in de
gemeente Slochteren) geen
plaatsnaamborden.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Veendam.
Heeft wel een plaatsnaambord maar
staat niet in de atlassen.
Hebben wel officiële plaatsnaamborden.

Heeft wel officiële plaatsnaamborden.

Voor Oosthoek zie Westhoek.
Dorp ligt in 2 gemeenten en ligt voor de
postadressen ‘in’ 3 buurdorpen. Kan pas
na fusie tot 1 gemeente een eigen
postcode en postale plaatsnaam krijgen.
IJvert hier al jaren voor.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Anjum.
Deze buurtschappen ontberen nog
plaatsnaamborden (cat. 4) (overigens
heeft buur-buurtschap Koehool in 2012
wel plaatsnaamborden gekregen). De
plaatsnaam Roptazijl is om ons duistere
redenen uit de nieuwe edities van de
atlassen verdwenen (cat. 5).
Het westen van het dorp Oranjewoud is
door de gemeente Heerenveen postaal
bij de kern Heerenveen getrokken, maar
de dorpelingen zijn daar ‘not amused’
over en willen dat graag weer naar
Oranjewoud terug hebben.
Voormalige hoofdplaats van de gem.
Leeuwarderadeel, ligt nu binnen de stad
Leeuwarden, maar wordt door velen nog
steeds als ‘dorp in de stad’ beschouwd.
De nieuwe rondweg ´Haak om
Leeuwarden´ dreigt als een stoomwals
midden door deze nu nog idyllisch
gelegen buurtschap te gaan lopen. De
inwoners voeren daar actie tegen en
zetten hun buurtschap letterlijk en
figuurlijk ‘op de kaart’.
Heeft sinds kort plaatsnaambordjes,
komt nog niet in atlassen voor.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Eastermar.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Vlieland, maar dat is dus het eiland en
niet de woonplaats. Ter plekke staan wel
officiële plaatsnaamborden OostVlieland.

Spanga

Fryslân

Weststellingwerf

4

Bareveld

Drenthe &
Groningen

Aa en Hunze &
Veendam

3

Dikbroeken /
Valthermussel /
Kavelingen

Drenthe

Borger-Odoorn

3&4

Nieuwe Krim /
Steenwijksmoer
Barger-Oosterveld /
Noordbarge /
Zuidbarge /
Oranjedorp /
Weerdinge
EmmerErfscheidenveen

Drenthe

Coevorden

3

Drenthe

Emmen

3

Drenthe

Emmen

3&4

Nieuw Moscou

Drenthe

Hoogeveen

3

Kolderveen

Drenthe

Meppel

3

Hijkersmilde
Geeuwenbrug,
Dieverbrug

Drenthe
Drenthe

Midden-Drenthe
Westerveld

3
3 (deels)

Oosteinde

Drenthe

De Wolden

3
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Het dorpje Spanga is een formele
woonplaats in het postcodeboek en de
BAG, met eigen postcode en postale
plaatsnaam, en nota bene beroemd als
‘het Verona van Weststellingwerf’, maar
heeft vreemd genoeg geen
plaatsnaamborden meer. In 2008
stonden die er nog wel.
Dit dorp ligt voor PC en BAG deels ‘in’
het dorp Nieuwediep, deels ‘in’ het dorp
Wildervank. Complicatie is dat het dorp
in 2 provincies ligt.
De eerste twee buurtschappen liggen
voor PC en BAG ‘in’ 2e Valthermond, de
laatste ligt voor PC en BAG ‘in’
Valthermond. Geen van deze
buurtschappen is voorzien van
plaatsnaamborden (terwijl de inwoners
dat wel zouden waarderen, en de
meeste andere buurtschappen in de
gemeente die wél hebben en vaak zelfs
ook nog aparte postale plaatsnamen
zijn).
Buurtschap resp. dorp liggen voor PC en
BAG ‘in’ Coevorden.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Emmen.

Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ EmmerCompascuum. Ook heeft het dorp witte
plaatsnaamborden (als kennelijke ‘wijk’
van Emmer-Compascuum), die o.i.
blauw zouden moeten zijn (= eigen
bebouwde kom, want dorp).
Vergelijkbaar met Oudendijk (NH).
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Hollandscheveld.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Nijeveen.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Smilde.
Paradoxaal is dat alleen het kleine
buitengebied van het dorp
Geeuwenbrug (voorheen gem. Diever)
een eigen postcode en plaatsnaam
heeft, terwijl de dorpskern (voorheen
gem. Dwingeloo) dat niet heeft en
daarmee ‘in’ Dwingeloo ligt, waardoor in
- vaak op de postcode gebaseerde statistieken het dorp veel kleiner lijkt
dan het in werkelijkheid is, waardoor
diverse cijfers vertekende beelden
geven. Iets vergelijkbaars geldt voor
buurdorp Dieverbrug.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Ruinerwold. De dorpelingen ijveren

Hoonhorst /
Oudleusen
Den Hulst / De Meele

Overijssel

Dalfsen

3

Overijssel

Dalfsen

3 & 4 en
De Meele
ook nog 2

Noord-Deurningen

Overijssel

Dinkelland

3

Nutter

Overijssel

Dinkelland

4

Boekelo / Glanerbrug /
Lonneker / Usselo /
Twekkelo

Overijssel

Enschede

3 (+
Usselo: 2)

Buurse / Sint
Isidorushoeve
Engeland / De
Haandrik

Overijssel

Haaksbergen

3

Overijssel

Hardenberg

4

Radewijk

Overijssel

Hardenberg

4
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echter al jaren voor een eigen postcode
en postale plaatsnaam, gezien de eigen
identiteit van het dorp en zijn inwoners.
Mede omdat - vaak op de postcode
gebaseerde - statistieken lastig te krijgen
zijn, want in dit geval ‘verstopt’ zitten in
de cijfers van de kern Ruinerwold.
Soortgelijke problematieken spelen
overigens bij nog ca. 200 dorpen in ons
land (= cat. 4 in de Rode Lijst).
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Dalfsen.
De toenmalige gemeente Nieuwleusen
heeft Den Hulst en De Meele in de jaren
zeventig niet als plaatsnaam aangemeld
voor het postcodeboek, waardoor deze
plaatsen voor de postadressen sinds
1978 'in' Nieuwleusen liggen en de
plaatsnamen geleidelijk buiten gebruik
zijn geraakt. Ze hebben ook geen
plaatsnaamborden (meer). Den Hulst
heet nu 'Nieuwleusen-Noord'. De Meele
wordt ook nog eens fysiek bedreigd door
uitbreiding van het bedrijventerrein ter
plekke.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Denekamp. Noord-Deurningen heeft als
enige kern in de voorm. gem. Denekamp
geen eigen postcode en postale
plaatsnaam gekregen. Waarom is ons
een raadsel.
Nutter is een formele woonplaats in het
postcodeboek en de BAG, met eigen
postcode en postale plaatsnaam, maar
heeft vreemd genoeg geen
plaatsnaamborden.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Enschede. Daarnaast wordt het dorpje
Usselo bedreigd door de komst van een
bedrijventerrein op de cultuurhistorisch
en landelijk waardevolle Usseler Es.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Haaksbergen.
In de gem. Hardenberg heeft vrijwel
iedere buurtschap eigen
plaatsnaamborden en een eigen
postcode met postale plaatsnaam.
Engeland heeft echter geen
plaatsnaamborden en ligt niet alleen
voor PC en BAG maar ook qua
plaatsnaamborden ‘in’ Ane. Ook
buurtschap De Haandrik moet
plaatsnaambordjes ontberen.
Radewijk ontbeert blauwe komborden
voor haar kern, en komend vanuit de
buurtschap Den Velde staan er helemáál
geen borden die aangeven dat je

Diverse
buurtschappen

Overijssel

Hellendoorn

4

Beckum

Overijssel

Hengelo

3

Boerhaar / Boskamp

Overijssel

Olst-Wijhe

3

Diverse
buurtschappen

Overijssel

Rijssen-Holten

4

Hezingen / Mander

Overijssel

Tubbergen

4

De Pollen

Overijssel

Twenterand

3

Huurne / Het Loo /
Piksen / ZuidermatenBullenaarshoek

Overijssel

Wierden

4

Huurne

Overijssel

Wierden

2
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Radewijk binnenkomt.
- De gemeente Hellendoorn heeft aan
haar grenzen een reeks fraaie
grenspalen-met-naambordjes met deels
buurtschapsnamen erop, deels
veldnamen e.d. Het zou echter wel zo
handig zijn ook aan de andere kant
bordjes te plaatsen, zodat je weet
wanneer je deze buurtschappen e.d.
weer verlaat dan wel vanaf de andere
kant betreedt.
- Verder zijn de ‘echte buurtschappen’ in
de gemeente - los van de
grenspaalbordjes - überhaupt nog
bordloos, die ons inziens zeker óók
plaatsnaambordjes ‘verdienen’. Het
betreft met name de buurtschappen
Marle, Hexel, Egede, Hancate, Eelen en
Rhaan.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Hengelo.
Het dorp Boerhaar ligt voor PC en BAG
‘in’ Wijhe, het dorp Boskamp ligt voor
PC en BAG ‘in’ Olst.
Waarom hebben de buurtschappen
Beuseberg, Borkeld, Helhuizen,
Holterbroek, Look en Neerdorp geen
plaatsnaamborden (terwijl de
vergelijkbare buurtschappen Dijkerhoek,
Espelo en Lichtenberg die wél hebben)?
Het zou toch mooi zijn als wandelaars in
de Wandelgemeente van het Jaar 2012
ter plekke kunnen zien door welke
buurtschappen ze komen?
Hezingen en Mander zijn formele
woonplaatsen in het postcodeboek en
de BAG, met eigen postcode en postale
plaatsnaam dus, maar hebben vreemd
genoeg geen plaatsnaamborden.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Vriezenveen. Het eveneens
Twenterandse dorp Geerdijk heeft
recentelijk wél een eigen postcode en
postale plaatsnaam gekregen (voorheen
lag dat zogenaamd ‘in’ Vroomshoop), de
inwoners van De Pollen hadden hier
echter geen behoefte aan. Maar ja dat
krijg je ook als je middels je postadres al
30 jaar lang geleerd wordt te zeggen dat
je ‘in’ Vriezenveen woont...
Deze buurtschappen moeten nog
plaatsnaamborden ontberen (terwijl
Zuna, Notter, Rectum, Ypelo en - sinds
mei 2012 - Enterbroek die wél hebben).
Deze buurtschap dreigt de om te leggen
A35/N35 door haar grondgebied te
krijgen.

Kamperzeedijk

Overijssel

Zwartewaterland

3

Wijthmen,
Windesheim
IJsselzone

Overijssel

Zwolle

3

Overijssel

Zwolle

5

Berkum
Alle buurtschappen

Overijssel
Gelderland

Zwolle
Aalten

1
(3 &) 4

´t Klooster

Gelderland

Aalten

4&5

Oosterhuizen

Gelderland

Apeldoorn

3

Ugchelen

Gelderland

Apeldoorn

1

Schaarsbergen

Gelderland

Arnhem

3

Elden

Gelderland

Arnhem

1

Havikhorst

Gelderland

Barneveld

5

Noordijk
Kranenburg / Velswijk

Gelderland
Gelderland

Berkelland
Bronckhorst

3
3

Nieuw-Wehl
Helhoek

Gelderland
Gelderland

Doetinchem
Duiven

3
2

De Valk

Gelderland

Ede

3

Geerstraat

Gelderland

Epe

2

Breedeweg / De Horst

Gelderland

Groesbeek

3
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Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Genemuiden.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Zwolle.
Is sinds kort als buurtschap ´opgericht´.
Heeft zelfvervaardigde
plaatsnaambordjes.
In tegenstelling tot buurgemeente
Winterswijk, hebben vele qua grootte
vergelijkbare buurtschappen in de
gemeente Aalten geen
plaatsnaamborden (en zijn zij formeel
ook geen ‘woonplaats’).
Sinds 1980 een zelfstandige buurtschap.
Voorheen viel het onder Barlo.
Het paradoxale is dat het dorp
Oosterhuizen voor de postadressen en
BAG ‘in’ buurdorp Lieren ligt, terwijl
Lieren door de gemeente Apeldoorn op
zijn beurt als deel van het ‘dorp’
Beekbergen-Lieren wordt beschouwd.
Tja...
Ugchelen wordt door de inwoners nog
als dorp beschouwd, de gemeente
beschouwt het als wijk, hoewel zij hierin
op twee gedachten hinkt: Het dorp heeft
namelijk enerzijds witte wijkborden,
maar heeft anderzijds nog wel een eigen
postcode en postale plaatsnaam, dus is
formeel nog steeds een aparte
‘woonplaats’.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Arnhem.
De inwoners proberen het dorpse
karakter zo goed mogelijk in stand te
houden. Extra bijzonder is dat Elden een
Betuws dorp in een Veluwse stad is.
Heeft wel, zij het zelfvervaardigde,
plaatsnaamborden.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Neede.
Het dorp Kranenburg ligt voor PC en
BAG ‘in’ Vorden, het dorp Velswijk ligt
voor PC en BAG ‘in’ Zelhem.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Wehl.
De door te trekken A15 dreigt door
Helhoek te gaan lopen en daarmee de
buurtschap aan te tasten.
Deze buurtschap ligt voor de
postadressen en BAG grotendeels ‘in’
Lunteren, deels ‘in’ Wekerom. Wil
gezien haar eigen identiteit echter een
eigen postcode en postale plaatsnaam.
Buurtschap Geerstraat dreigt een aantal
nieuwe intensieve veehouderijen in haar
landelijk gebied te krijgen.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’

Groesbeek.
Holdeurn
Exel
Kring van Dorth

Gelderland
Gelderland
Gelderland

Groesbeek
Lochem
Lochem

4&5
3
4

Diverse
buurtschappen

Gelderland

Lochem

4

Wellseind
Loil / Nieuw-Dijk

Gelderland
Gelderland

Maasdriel
Montferland

3
3

Pottum

Gelderland

Neder-Betuwe

5

Hien

Gelderland

Neder-Betuwe

3&4

De Kroezenhoek
Indoornik

Gelderland
Gelderland

Oude IJsselstreek
Overbetuwe

5
3

Lakemond

Gelderland

Overbetuwe

5

Steenenkamer

Gelderland

Putten

4&5

Worth-Rheden

Gelderland

Rheden

4&5

De Veluwe

Gelderland

Tiel

5

Drumpt
Bussloo / De Vecht /
Wilp-Achterhoek

Gelderland
Gelderland

Tiel
Voorst

1
3
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Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Laren.
Kring van Dorth is een formele
woonplaats voor PC en BAG, maar heeft
vreemd genoeg geen officiële
plaatsnaamborden. Daarom hebben de
inwoners zelf maar plaatsnaamborden
gemaakt...
Het is ons een raadsel waarom recent
plaatsnaamborden Scheggertdijk zijn
geplaatst aan de gelijknamige dijk, die
verder nergens als buurtschap te boek
staat, terwijl de 'echte' oude
buurtschappen Ampsen, Armhoede,
Exel-Tol, Groot en Klein Dochteren,
Nettelhorst, Oolde, Quatre Bras en De
Wippert tot heden plaatsnaamborden
moeten ontberen.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Well.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Didam.
Deze buurtschap heeft al vele jaren
officiële blauwe plaatsnaamborden
(komborden) maar wordt nog steeds
niet als plaats vermeld in de atlassen.
Het dorpje Hien had tot enkele jaren
geleden nog, zij het heel eenvoudige,
plaatsnaambordjes. Zelfs die zijn nu
verdwenen. De naam staat nog wel op
richtingborden in de buurt.
Heeft sinds kort wel plaatsnaambordjes.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Randwijk.
Deze buurtschap heeft weliswaar sinds
2011 plaatsnaambordjes, maar wordt
niet (meer) in atlassen vermeld.
De grote buurtschap Steenenkamer is
om ons duistere redenen uit de recente
atlassen verdwenen, terwijl het kleine ’t
Oever er wél als buurtschap staat, wat
volgens de site van Steenenkamer
gewoon onder Steenenkamer valt en er
dus níet in zou moeten staan.
Deze oude buurtschap heeft geen
plaatsnaamborden (meer) en staat niet
(meer) in de atlassen, maar de
bebouwing is er nog gewoon en de
benaming leeft ook nog wel. Zo is er nog
steeds een voetbalvereniging WorthRheden.
Heeft wel, zij het zelfvervaardigde,
plaatsnaamborden.
Het dorp Bussloo ligt voor PC en BAG
deels ‘in’ Voorst deels ‘in’ Wilp, het dorp
De Vecht ligt voor PC en BAG ‘in’

Duistervoorde

Gelderland

Voorst

4

Berghuizen
Vosseveld

Gelderland
Gelderland

West Maas en Waal
Winterswijk

4&5
3&5

Alverna

Gelderland

Wijchen

3

Oud-Zevenaar

Gelderland

Zevenaar

3

De Hoven

Gelderland

Zutphen

3

Coelhorst

Utrecht

Amersfoort

2

Hooglanderveen

Utrecht

Amersfoort

1&2&4

Soestdijk

Utrecht

Baarn (deels gem.
Soest)

4

Klaphek

Utrecht

IJsselstein

4&5

Cabauw

Utrecht

Lopik

3
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Terwolde, het dorp Wilp-Achterhoek ligt
voor PC en BAG ‘in’ Wilp.
Er staan wel richtingborden naar
Duistervoorde in de omgeving, maar ter
plekke ontbeert de buurtschap
plaatsnaamborden.
Vosseveld is de enige van de 9
buurtschappen in de gemeente
Winterswijk die geen eigen postcode
met plaatsnaam heeft (en niet in de
atlassen staat) (hoewel het wel officiële
plaatsnaamborden heeft). Het zou
wellicht wel zo eenduidig zijn om dit
alsnog te realiseren.
Het dorp Alverna heeft weliswaar sinds
enige tijd zijn officiële
plaatsnaamborden terug, maar ligt voor
de postadressen nog steeds ‘in’ Wijchen.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Zevenaar.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Zutphen. Werd voor 2015 beschouwd
als buurtschap dan wel ‘wijk met dorps
karakter’ maar ligt toch echt buiten de
stad. Is nu erkend als dorp met eigen
blauwe plaatsnaamborden
(komborden).
De laatste nog overgebleven buurtschap
van de voormalige gemeente Hoogland
wordt tegenwoordig bedreigd door
plannen voor een golfbaan en
woningbouw.
Het dorp Hooglanderveen zou middels
een groene buffer gescheiden blijven
van de Amersfoortse nieuwbouwwijk
Vathorst, maar daar is weinig van
terecht gekomen. De buffer is geleidelijk
bebouwd geraakt. Hooglanderveen is nu
ook een ‘dorp in de stad’ geworden.
Boerderijen in het buitengebied zijn
afgebroken voor de wijk Vathorst. De
gemeente Amersfoort had zelfs de
plaatsnaamborden verwijderd, maar na
protest en lobby van de inwoners zijn
alternatieve (gestileerde)
plaatsnaamborden teruggeplaatst.
In het Baarnse gedeelte van Soestdijk
kom je op een bepaald punt de
bebouwde kom van Soestdijk binnen, en
ga je even verderop de bebouwde kom
van Baarn uit. En dat kan natuurlijk niet.
Het is óf het één óf het ander. Zie de
link.
De buurtschap Klaphek had tot enkele
jaren geleden nog plaatsnaamborden.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Lopik.

Vreeswijk

Utrecht

Nieuwegein

1

Achterberg
Oud-Over

Utrecht
Utrecht

Rhenen
Stichtse Vecht

3
4&5

Rijnenburg

Utrecht

Utrecht

2

Driebergen

Utrecht

Utrechtse
Heuvelrug

4

Overlangbroek

Utrecht

Wijk bij Duurstede

3

Kanis

Utrecht

Woerden

3

Nes aan de Amstel

Noord-Holland

Amstelveen

3

Bovenkerk

Noord-Holland

Amstelveen

1

Ruigoord

Noord-Holland

Amsterdam

1&2&4

Amsterdam

3

Amsterdam

6

Driemond /
Durgerdam / Holysloot
/ Ransdorp /
Schellingwoude /
Zunderdorp
Amsterdam Zuidoost

15

Noord-Holland

Noord-Holland
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Vreeswijk is binnen Nieuwegein nog
duidelijk als apart dorp herkenbaar
(zowel op kaarten als ter plekke).
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Rhenen.
Het is ons een raadsel waarom de
buurtschap Oud-Over niet meer in de
atlassen staat, en de gelijksoortige Z
ervan gelegen buurtschap Mijnden wél.
De nu nog idyllische buurtschap
Rijnenburg wordt de komende jaren
onder de voet gelopen door een
nieuwbouwwijk van ca. 7.000 woningen
(dus ga er nog gauw even kijken voor
het te laat is...).
Dit dorp heet voor PC en BAG en op de
plaatsnaamborden DriebergenRijsenburg, maar heet in de praktijk
overal elders ‘gewoon’ Driebergen. Een
formalisering van die plaatsnaam zou
dan ook logisch zijn.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Langbroek (dat in de praktijk de dorpen
Neerlangbroek en Overlangbroek
betreft)
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Kamerik.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Amstelveen.
Het dorp Bovenkerk wordt
tegenwoordig in brede kring als wijk van
Amstelveen beschouwd, maar is ter
plekke nog wel herkenbaar.
Dit ‘kunstenaarsdorp’ is in 1997 deels
afgebroken voor nieuwbouw van de
Afrikahaven van Amsterdam, slechts een
klein deel van het dorp is nog over. Er
mag niet meer worden gewoond.
Daarmee is het dorp dus in die zin geen
‘woonplaats’ meer. Volgens ons een
geografisch unieke situatie in ons land
(verder zijn er nog enkele militaire
oefendorpen waar niet gewoond mag
worden, maar dat is van een andere
orde).
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Amsterdam, maar zijn nog wel degelijk
apart van de stad gelegen dorpen en dús
woonplaatsen (en zouden daarmee
eigenlijk een eigen postcode en postale
woonplaats moeten hebben).
In aansluiting op de vorige alinea:
historisch gezien begrijpelijk, maar anno
2012 onlogisch, is het feit dat
Amsterdam Zuidoost wél een formele
(PC- en BAG-)woonplaats is, terwijl het
dat praktisch gezien niet is: het is
immers een wijk of stadsdeel. Er gaan

Ransdorp

Noord-Holland

Amsterdam

4

Zanegeest / Het Woud
/ Groet / Catrijp /
Hargen / Wimmenum

Noord-Holland

Bergen

4 (&
Zanegeest
ook 5)

Bentveld

Noord-Holland

Bloemendaal

3

Bakkum

Noord-Holland

Castricum

3

Eenigenburg /
Krabbendam /
Valkkoog

Noord-Holland

Harenkarspel

3

Oosterland

Noord-Holland

Hollands Kroon

3

Bobeldijk /
Grosthuizen /
Rustenburg /
Wogmeer

Noord-Holland

Koggenland

3 (+
Bobeldijk:
2)
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anno 2012 dan ook stemmen op om van
deze ‘woonplaats’ gewoon ‘Amsterdam’
te maken. Dat lijkt ook ons wel zo
logisch.
Het dorp Ransdorp heeft weliswaar geen
eigen postcode met woonplaatsnaam,
maar wél eigen plaatsnaamborden. En
terecht. Aan één kant van het dorp staat
echter een plaatsnaambord Amsterdam
en dat is toch wel heel erg fout, want
Ransdorp ligt wel in de geméénte
Amsterdam maar niet in de plááts
Amsterdam...
- Zanegeest is volgens Wikipedia de
enige nog bestaande buurtschap van de
oude gemeente Bergen. Het heeft
echter geen plaatsnaamborden en staat
ook niet meer als buurtschap in de
atlassen. Daarnaast is er nog de
buurtschap Het Woud, ook bordloos.
- Oude gemeente Schoorl: dorp Groet
heeft witte plaatsnaamborden en
richtingborden i.p.v. blauwe (wat beide
raar is, want Groet is een dorp met kern
en een formele ‘woonplaats’), dorpje
Catrijp en buurtschap Hargen hebben
helemaal geen plaatsnaamborden.
- Oude gemeente Egmond: buurtschap
Wimmenum heeft geen
plaatsnaamborden (en bijv. buurtschap
Rinnegom wél).
De Zandvoortse helft van het dorp
Bentveld heeft wél een eigen postcode
en plaatsnaam, de Bloemendaalse helft
heeft dat echter niet, die ligt voor de
postadressen en BAG zogenaamd ‘in’
Aerdenhout. Waardoor Bentveld in
statistieken (die doorgaans op de
postcode zijn gebaseerd) veel kleiner
lijkt dan het is. Vergelijk Geeuwenbrug
en Dieverbrug in Drenthe.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Castricum.
De dorpen Eenigenburg en Valkkoog
liggen voor PC en BAG ‘in’ Sint Maarten,
het dorp Krabbendam ligt voor PC en
BAG ‘in’ Warmenhuizen.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Den
Oever.
Het dorp Bobeldijk ligt voor PC en BAG
grotendeels ‘in’ Berkhout, deels ‘in’
Spierdijk, het dorp Grosthuizen ligt voor
PC en BAG ‘in’ Avenhorn, het dorp
Rustenburg ligt voor PC en BAG ‘in’
Ursem, de buurtschap Wogmeer ligt
voor PC en BAG grotendeels ‘in’
Hensbroek, deels ‘in’ Spierdjik. Verder

Broek op Langedijk

Noord-Holland

Langedijk

4

Onderdijk

Noord-Holland

Medemblik

3

Wadway

Noord-Holland

3

Noord Haffel,
Westergeest, Zuid
Haffel

Noord-Holland

Opmeer /
Medemblik
Texel

Horstermeer

Noord-Holland

Wijdemeren

2&4

Neck

Noord-Holland

Wormerland

3

Krommeniedijk

Noord-Holland

Zaanstad

3

Westknollendam

Noord-Holland

Zaanstad

4

Groenendijk

Zuid-Holland

Alphen aan den Rijn

3&4

Goidschalxoord

Zuid-Holland

Binnenmaas

3
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wordt de landelijkheid van Bobeldijk
aangetast door veel sluipverkeer i.v.m.
evenementen in de regio.
In de buurt staan richtingborden met
deze plaatsnaam in zwart-op-wit en dat
is fout, want dat suggereert dat BoL
slechts een wijk zou zijn. Een plaats
hoort in wit op blauw te worden
aangegeven.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Wervershoof. Ook had het dorp tot voor
kort witte plaatsnaamborden onder
blauwe borden Wervershoof (wat
suggereerde dat het slechts een wijk van
Wervershoof zou zijn), terwijl de
inwoners al jaren ijveren voor erkenning
van de dorpsstatus middels eigen
blauwe komborden. Wat ons betreft
terecht. Onderdijk ligt namelijk niet ‘in’
maar náást Wervershoof, en is dus nog
steeds een heus dorp en geen wijk van
Wervershoof. Qua situatie vergelijkbaar
met bijv. Emmer-Erfscheidenveen (DR)
en Pey (LB). In feb. 2014 heeft het dorp
zijn blauwe komborden gekregen.
Dit dorp ligt voor PC en BAG deels ‘in’
Wognum, deels ‘in’ Spanbroek.
De meeste buurtschappen op Texel
ontberen plaatsnaambordjes. De in deze
tabel genoemde buurtschappen staan
tevens niet in de atlassen als buurtschap
vermeld.
De plaatsnaamborden met de naam
Horstermeer zijn (wat ons betreft ten
onrechte) verdwenen na de herindeling
van 2001. Plus fysieke bedreiging door
waterbergingsplannen van de provincie.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Wijdewormer (terwijl het o.i. andersom
zou moeten zijn, want immers Neck is
het dorp en Wijdewormer de
buurtschap...)
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Krommenie.
Dit dorp heeft 2 verschillende
plaatsnaamborden qua spelling, en
beide fout, namelijk West-Knollendam
en West Knollendam. Hoe krijgt de
bordenmaker het voor elkaar om 2x te
slapen en verkeerd te gokken...
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Hazerswoude-Rijndjik. Bovendien
suggereren de witte plaatsnaamborden
dat het een wijk of buurt in
Hazerswoude-Rijndijk zou zijn, terwijl
het toch echt nog los van elkaar ligt.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’

Meije

Zuid-Holland /
Utrecht

BodegravenReeuwijk /
Nieuwkoop /
Woerden
BodegravenReeuwijk

3

Reeuwijk-Brug,
Reeuwijk-Dorp,
Sluipwijk

Zuid-Holland

Abessinië

Zuid-Holland

BodegravenReeuwijk
BodegravenReeuwijk

4&5

Nieuwerbrug

Zuid-Holland

Giessen-Oudekerk

Zuid-Holland

Giessenlanden

3

Klarebeek

Zuid-Holland

Goedereede

4&5

Stolwijkersluis

Zuid-Holland

Gouda

2&3&4

Scheveningen

Zuid-Holland

Den Haag

3

Boven-Hardinxveld

Zuid-Holland

HardinxveldGiessendam

3

Nieuwenhoorn /
Nieuw-Helvoet

Zuid-Holland

Hellevoetsluis

1&3&4
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Heinenoord.
Dit dorpje ligt voor PC en BAG deels ‘in’
Bodegraven, deels ‘in’ Nieuwkoop
(beide ZH), deels ‘in’ Zegveld (UT).
Deze dorpen liggen voor PC en BAG
allemaal in de ‘woonplaats’ Reeuwijk,
die ter plekke dus helemaal niet
bestaat...

De naam van dit dorp is in 2009 of 2010
door de gemeenteraad formeel
veranderd in Nieuwerbrug aan den Rijn.
Waarom is ons een raadsel. Volgens ons
is het een ‘vergissing’. Wij kunnen ‘nut
en noodzaak’ ervan althans niet
ontdekken. Inwoners stellen dat dit dorp
altijd ‘gewoon’ Nieuwerbrug heeft
geheten.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Giessenburg.
Deze buurtschap heeft in ieder geval tot
2002 nog plaatsnaambordjes gehad.
2: Stolwijkersluis krijgt een rondweg van
Gouda en mogelijk ook nog een
bedrijventerrein van Ouderkerk door de
‘achtertuin’.
4: Bij de buurtschap Stolwijkersluis staan
blauwe plaatsnaamborden (komborden)
Gouda, maar dat klopt niet: Gouda ligt
immers aan de andere (= noord-)zijde
van de Hollandse IJssel. Het is in
Stolwijkersluis wel geméénte Gouda,
maar niet de plááts Gouda. Helaas wordt
dat - ook door de autoriteiten - vaak met
elkaar verward. Zo ook hier.
Stolwijkersluis zou o.i.
plaatsnaamborden met haar eigen naam
erop moeten hebben.
Deze plaats ligt voor PC en BAG ‘in’ Den
Haag.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Hardinxveld-Giessendam, maar is wel
degelijk een nog altijd apart van H-G
gelegen dorp.
De gemeente Hellevoetsluis vindt
Nieuwenhoorn en Nieuw-Helvoet wijken
(en hebben dus witte borden). Maar
Nieuwenhoorn ligt nog steeds los van de
stad Hellevoetsluis en zou o.i. dus een
dorp moeten zijn met eigen
kom(borden). Nieuw-Helvoet ligt
inmiddels wel tegen Hellevoetsluis aan
maar er niet ín en wordt ook door (een
deel van) de inwoners nog wel degelijk
als dorp beschouwd.

Kruisweg

Zuid-Holland

Lansingerland

2

Schoonrewoerd /
Kedichem / Oosterwijk

Zuid-Holland

Leerdam

6

Oosterwijk

Zuid-Holland

Leerdam

4

Stompwijk

Zuid-Holland

LeidschendamVoorburg

3

Wilsveen

Zuid-Holland

4

’t Woudt

Zuid-Holland

LeidschendamVoorburg
Midden-Delfland

Zouteveen,
Negenhuizen

Zuid-Holland

Midden-Delfland

4

De Kapel

Zuid-Holland

Midden-Delfland

5

Waal

Zuid-Holland

Molenwaard

6
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De buurtschap Kruisweg wordt omgeven
door maar liefst 13 infrastructurele
bedreigingen en is daarmee in dit
opzicht hoogstwaarschijnlijk wel te
beschouwen als ‘meest bedreigde plaats
van Nederland’. Gelukkig heeft de
buurtschap sinds 2007 wél
plaatsnaamborden Kruisweg i.p.v.
voorheen Bleiswijk, zodat
‘bedreigingscategorie 5’ niet meer van
toepassing is. Anders waren het 14
bedreigingen geweest...
De gemeente Leerdam noemt haar
gemeentehuis ‘stadskantoor’ en ontkent
daarmee impliciet dat het gemeentehuis
er (sinds de herindeling van 1986(!)) ook
voor haar dorpen is. Ook bij de
beschrijving van de gemeente Leerdam
in de gemeentegids wordt alleen de stad
beschreven en niet ook de dorpen.
Het dorp (en sinds 2011 zelfs beschermd
dorpsgezicht) Oosterwijk heeft alleen
witte plaatsnaamborden, wat suggereert
dat het ‘slechts’ buitengebied is, terwijl
het wel degelijk - hoe klein ook - een
kern met een kerk heeft en dus o.i.
(deels óók, zijnde voor de kern) blauwe
komborden zou moeten hebben.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Leidschendam. Met meer dan 2.000
inwoners is dit het één na grootste dorp
in ons land zonder eigen postcode en
bijbehorende ‘woonplaats’ (het grootste
is Hoogkerk).

Dit dorpje ligt voor PC en BAG ‘in’
Schipluiden.
De buurtschappen Zouteveen en
Negenhuizen staan wel in de atlassen
maar hebben geen plaatsnaamborden.
Bij de buurtschap De Kapel, feitelijk
onderdeel van de buurtschap
Zouteveen, is het net andersom: het
staat niet in de atlassen maar heeft wél
officiële plaatsnaamborden.
De toenmalige gemeente Liesveld heeft
het minidorpje Waal sinds medio jaren
tachtig een eigen postcode en
plaatsnaam toegekend voor PC en BAG
(voorheen lag het ‘in’ Langerak). Nu
blijkt dat dit dorpje niet bij de kernen
van de gemeente wordt genoemd (en
dat haar bestaan daarmee dus impliciet
wordt ontkend!), op de gemeentesite
noch op de site van de lokale
heemkundekring. Dat is op zijn zachtst

Gijbeland

Zuid-Holland

Molenwaard

3

Korteraar / Langeraar /
Papenveer / Aardam /
Noordeinde / Noordse
Dorp

Zuid-Holland

Nieuwkoop

3

Vrijhoeven, Westveen

Zuid-Holland

Nieuwkoop

4&5

Noordwijkerhoek

Zuid-Holland

Noordwijk

4&5

Lageweg

Zuid-Holland

Ouderkerk

3

Bolnes / Oostendam /
Rijsoord / Slikkerveer
’t Haantje / Sion

Zuid-Holland

Ridderkerk

3

Zuid-Holland

Rijswijk

2

Heijplaat

Zuid-Holland

Rotterdam

3&4

Kralingseveer

Zuid-Holland

Rotterdam

4

Kethel
Heenweg / Westerlee

Zuid-Holland
Zuid-Holland

Schiedam
Westland

1
3

Zoeterwoude-Rijndijk

Zuid-Holland

Zoeterwoude

3
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gezegd nogal paradoxaal.
Gijbeland was en is o.i. nog steeds een
dorp. Omdat het in 1978 geen eigen
postale plaatsnaam en postcode heeft
gekregen, is men aangeleerd te zeggen
dat men ‘in’ Brandwijk woont. Ter
plekke staan blauwe borden Brandwijk
met witte borden Gijbeland eronder,
alsof het een wijk van Brandwijk zou zijn,
wat geografisch gezien niet correct is.
Het dorp Noordeinde ligt voor PC en
BAG ‘in’ Zevenhoven, Noordse Dorp ligt
voor PC en BAG ‘in’ Noorden, de andere
dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’ Ter
Aar, dat als woonplaats eigenlijk
helemaal niet bestond (vergelijk
Reeuwijk). Dat was vanouds nl. het dorp
Aardam en wordt in de volksmond nog
steeds zo genoemd. Pas sinds 1993 heet
dat dorp formeel Ter Aar.
O.i. nog steeds als buurtschappen te
beschouwen.
O.i. nog steeds als buurtschap te
beschouwen.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Ouderkerk aan den IJssel.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Ridderkerk.
Deze buurtschappen worden de
komende jaren ingebouwd door en
deels afgebroken voor een nieuwe
woonwijk van 3.400 huizen.
Heijplaat is een echt dorp, vergelijkbaar
met Hoek van Holland, Pernis en
Hoogvliet en net als deze kernen apart
van de rest van Rotterdam gelegen,
maar heeft in tegenstelling tot die
kernen geen eigen postcode en postale
plaatsnaam. Zelfs plaatsnaambordjes
kunnen er niet af...
Kralingseveer had tot voor kort eigen
officiële blauwe plaatsnaamborden
(komborden). Die zijn nu (op 1 na)
vervangen door borden met de naam
Rotterdam. Oneenduidig dus; vervang ze
allemaal niet of allemaal wél.
Het dorp Heenweg ligt voor PC en BAG
‘in’ ’s-Gravenzande, Westerlee ligt voor
PC en BAG ‘in’ De Lier.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Zoeterwoude. Paradoxaal is dat de veel
kleinere buurtschap Gelderswoude wél
een eigen postcode en postale
plaatsnaam heeft, evenals het
vergelijkbare buurdorp HazerswoudeRijndijk. Ook de kern Zuidbuurt Z van

Biezelinge

Zeeland

Kapelle

3

Brigdamme /
Kleverskerke / Sint
Laurens

Zeeland

Middelburg

3

Bath
Burgh / Haamstede

Zeeland
Zeeland

Reimerswaal
SchouwenDuiveland

3
3

Schuddebeurs

Zeeland

3

Heille, Sint Anna ter
Muiden, Terhofstede

Zeeland

SchouwenDuiveland
Sluis

Nummer Eén

Zeeland

Sluis

4

Het Eiland

Zeeland

Sluis

4&5

Driewegen /
Zandstraat

Zeeland

Terneuzen

3

Anna Jacobapolder

Zeeland

Tholen

3

Snabbeldorp /
Werendijke /
Molembaix

Zeeland

Veere

4&5

Biesheuvel
Alle buurtschappen

Noord-Brabant
Noord-Brabant

Aalburg
Alphen-Chaam

4&5
4
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Zoeterwoude-Dorp is in feite een dorp.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Kapelle.
Logischer zou zijn om Biezelinge tot
formele woonplaats te maken en ook de
buurtschap Eversdijk daaronder te laten
vallen.
De dorpen Brigdamme en Sint Laurens
liggen voor PC en BAG ‘in’ Middelburg,
het dorp Kleverskerke ligt voor PC en
BAG ‘in’ Arnemuiden.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Rilland.
Voor de postadressen bestaat alleen nog
de plaatsnaam Burgh-Haamstede
(waarin tevens begrepen de
buurtschappen Nieuw Haamstede,
Westenschouwen en Burghsluis). Ter
plekke worden Burgh en Haamstede
echter nog wel als aparte dorpen
beschouwd. Vergelijkbare situatie dus
als bij Heeswijk-Dinther.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Noordgouwe.
Buurtschap Heille en dorp Sint Anna ter
Muiden liggen voor PC en BAG ‘in’ Sluis,
buurtschap Terhofstede ligt voor PC en
BAG ‘in’ Retranchement.
Deze plaatsnaam wordt op vier
verschillende manieren gespeld...
De inwoners van deze buurtschap willen
graag (h)erkenning voor hun plaats en
identiteit middels plaatsnaamborden en
opname in atlassen en op
plattegronden.
De buurtschap Driewegen ligt voor PC
en BAG ‘in’ Biervliet, het dorp
Zandstraat ligt voor PC en BAG ‘in’ Sas
van Gent.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Sint
Philipsland.
Vreemd dat de Zoutelandse
buurtschappen Snabbeldorp en
Werendijke niet in de atlassen staan en
dat ze geen plaatsnaamborden hebben,
terwijl beide bij de andere Zoutelandse
buurtschappen (Boudewijnskerke en
Sint Janskerke) wél het geval is.
Hetzelfde geldt voor de Grijpskerkse
buurtschap Molembaix t.o.v. de andere
Grijpskerkse buurtschappen Buttinge,
Hoogelande en Poppendamme.
Geen der ca. 20 buurtschappen in de
gemeente Alphen-Chaam is voorzien van
plaatsnaamborden. Overigens speelt dit
bij veel gemeenten in Noord-Brabant.
Alphen-Chaam is slechts één van de vele
voorbeelden.

Alle buurtschappen

Noord-Brabant

Baarle-Nassau

4

Loo / Weebosch

Noord-Brabant

Bergeijk

3

Dinther / Heeswijk

Noord-Brabant

Bernheze

3

Lennisheuvel
Ginneken /
Princenhage

Noord-Brabant
Noord-Brabant

Boxtel
Breda

3
1

Bagven

Noord-Brabant

Breda

2

Effen
Walsberg / Zeilberg

Noord-Brabant
Noord-Brabant

Breda
Deurne

3
1&3

Vaart
Stuivezand

Noord-Brabant
Noord-Brabant

Dongen
Drimmelen

3
2&4

Blauwe Sluis / Helkant

Noord-Brabant

Drimmelen

3

Oud Drimmelen

Noord-Brabant

Drimmelen

4

Acht

Noord-Brabant

Eindhoven

1

Leenderstrijp

Noord-Brabant

Heeze-Leende

4
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Zie Alphen-Chaam. Slechts enkele
richtingbordjes verwijzen naar een deel
van de ca. 20 buurtschappen.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Bergeijk.
Voor de postadressen bestaat alleen nog
de plaatsnaam Heeswijk-Dinther. In de
praktijk wordt dit nog wel als twee
aparte dorpen beschouwd, getuige o.a.
de officiële blauwe plaatsnaamborden
(komborden) Dinther resp. Heeswijk ter
plekke. Vergelijkbare situatie als bij
Burgh-Haamstede.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Boxtel.
De inwoners beschouwen beide als
‘dorp in de stad’. De officiële blauwe
plaatsnaamborden van Ginneken die
eind jaren negentig zijn geplaatst, zijn
inmiddels verdwenen. Bij Princenhage
staan nog bordjes getiteld ‘dorp in de
stad’.
Buurtschap grotendeels afgebroken voor
HSL en ‘gewone’ spoorlijn en A16.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Breda.
De dorpen Walsberg en Zeilberg liggen
voor PC en BAG ‘in’ Deurne en liggen in
de praktijk wel tegen Deurne aan maar
er niet echt ‘in’. Het dorp Zeilberg heeft
inmiddels weer officiële blauwe
plaatsnaamborden (komborden).
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Dongen.
De buurtschap Stuivezand wordt
geleidelijk opgeslokt door buurdorp
Made. Bovendien heeft het geen
plaatsnaamborden.
Buurtschap Blauwe Sluis ligt voor PC en
BAG ‘in’ Lage Zwaluwe, buurtschap
Helkant ligt voor PC en BAG ‘in’ Hooge
Zwaluwe.
De gemeente Drimmelen erkent
blijkbaar het cultuurhistorisch belang
van de buurtschap Oud Drimmelen door
er richtingbordjes in de omgeving te
plaatsen, maar verzuimt de buurtschap
van plaatsnaamborden te voorzien,
zodat je niet weet wanneer je er bent
aangekomen. Beetje oneenduidig...
Het dorp Acht heeft officiële blauwe
plaatsnaamborden (komborden) maar
ligt voor de postadressen wel in
Eindhoven.
Deze buurtschap wordt overal
Leenderstrijp genoemd, behalve... op de
plaatsnaamborden. Daar is de benaming
Strijp. Dat is echter de kortheidshalve
volksmond-benaming en die hoort o.i.
niet op officiële plaatsnaamborden

Stiphout

Noord-Brabant

Helmond

3&4

Bokhoven / Empel /
Engelen / Kruisstraat

Noord-Brabant

‘s-Hertogenbosch

3

Orthen / Hintham

Noord-Brabant

‘s-Hertogenbosch

1

Doeveren /
Hedikhuizen /
Heesbeen / Herpt /
Oudheusden

Noord-Brabant

Heusden

3

Oventje

Noord-Brabant

Landerd

3

Helwijk

Noord-Brabant

Moerdijk

3

Zevenbergschen Hoek

Noord-Brabant

Moerdijk

2

Hoekske /
Lochtenburg /
Roodevaart

Noord-Brabant

Moerdijk

2

Gerwen /
Nederwetten /
Eeneind
Oostelbeers /
Westelbeers /
Middelbeers

Noord-Brabant

Nuenen, Gerwen
en Nederwetten

3

Noord-Brabant

Oirschot

3

Spoordonk

Noord-Brabant

Oirschot

3

Dorpen Demen,
Deursen-Dennenburg,
Dieden, Huisseling,
Neerlangel, Neerloon,

Noord-Brabant

Oss

3
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thuis...
Het dorp Stiphout ligt voor PC en BAG
‘in’ Helmond en heeft witte wijkborden
i.p.v. blauwe plaatsnaamborden.
De dorpen Bokhoven, Empel en Engelen
liggen voor PC en BAG ‘in’ ´sHertogenbosch, het dorp Kruisstraat ligt
voor PC en BAG ‘in’ Rosmalen.
Het voormalige dorp Hintham ligt voor
PC en BAG nog ‘in’ Rosmalen maar is
geografisch gezien een ‘dorp in de stad’
’s-Hertogenbosch (want W van de A2).
De gemeente Heusden heeft deze
dorpen weliswaar recentelijk erkend als
woonplaats voor de BAG, maar de
dorpen liggen voor de postadressen nog
wel zogenaamd ‘in’ Heusden.
De buurtschap Oventje ligt voor de
postadressen en BAG ‘in’ het dorp
Zeeland, maar maakt aanspraak op een
eigen postcode en postale plaatsnaam
wegens de eigen identiteit.
Helwijk wordt door de gemeente
Moerdijk wel erkend als dorp, met o.a.
een eigen Dorpsplan, maar heeft geen
eigen postcode en postale plaatsnaam.
Voor de post en BAG ligt het dorp
Helwijk ‘in’ Willemstad.
Recentelijk is 1/3 van het dorp
afgebroken voor de aanleg van de
Hogesnelheidslijn (HSL) en de verbreding
van de A16. Elders in het dorp is
vervangende nieuwbouw gerealiseerd.
Deze buurtschappen dreigen te worden
afgebroken voor het beoogde Logistiek
Park Moerdijk. Roodevaart is al deels
afgebroken (wellicht - mede - vanwege
de geluids- e.a. overlastnormen t.b.v.
Industrieterrein Moerdijk).
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Nuenen.
In de postadressen en de BAG is sprake
van een formele ‘woonplaats’ Oost-,
West- en Middelbeers. In werkelijkheid
betreft dit de dorpen Oostelbeers en
Middelbeers en de buurtschap
Westelbeers. Daarnaast is het taalkundig
ook nog eens onjuist: de plaatsnamen
Oostbeers en Westbeers bestaan
immers helemaal niet...
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Oirschot.
De gemeente Oss heeft deze dorpen en
buurtschappen weliswaar recentelijk
erkend als woonplaats voor de BAG,
maar de dorpen plus buurtschap Keent

Overlangel en
buurtschapen Keent
en Koolwijk
Kapelberg

Noord-Brabant

Roosendaal

2

Alle dorpen

Noord-Brabant

Roosendaal

6

Wijbosch

Noord-Brabant

Schijndel

3

Maaskantje,
Middelrode

Noord-Brabant

Sint-Michielsgestel

3

Boskant, Nijnsel,
Olland
Someren-Eind,
Someren-Heide
Welberg

Noord-Brabant

Sint-Oedenrode

3

Noord-Brabant

Someren

3

Noord-Brabant

Steenbergen

3

Rolaf

Noord-Brabant

Steenbergen

4&5

Borkel en Schaft,
Dommelen
Boerdonk, Eerde,
Keldonk, Mariaheide,
Zijtaart

Noord-Brabant

Valkenswaard

3

Noord-Brabant

Veghel

3

Aalst

Noord-Brabant

Waalre

3

Waspik-Boven

Noord-Brabant

Waalwijk

4

Sprang / Capelle /
Vrijhoeve / Nieuwe
Vaart

Noord-Brabant

Waalwijk

3
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liggen voor de postadressen zogenaamd
nog wel ‘in’ Ravenstein, en de
buurtschap Koolwijk ligt voor de
postadressen zogenaamd ‘in’ Herpen.
Deze buurtschap is grotendeels
afgebroken voor de autoboulevard van
Borchwerf II. Het kapelletje van de
buurtschap houdt echter nog moedig
stand.
De gemeente Roosendaal noemt haar
gemeentegids ‘stadsgids’ (in ieder geval
nog op haar site), waarmee zij impliciet
ontkent dat de gids er ook voor de
dorpen in de gemeente is. Waarom niet
gewoon ‘gemeentegids’?
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Schijndel.
Het dorp Maaskantje ligt voor PC en
BAG ‘in’ Sint-Michielsgestel (terwijl het
aan Den Dungen is vastgegroeid), het
dorp Middelrode ligt voor PC en BAG ‘in’
Berlicum.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Sint-Oedenrode.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Someren.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Steenbergen.
Buurtschap is uit recente atlassen
verdwenen en heeft geen
plaatsnaamborden, beide in
tegenstelling tot bijv. buur-buurtschap
Notendaal.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Valkenswaard.
De dorpen Boerdonk en Keldonk liggen
voor PC en BAG ‘in’ Erp. De dorpen
Eerde, Mariaheide en Zijtaart liggen voor
PC en BAG ‘in’ Veghel.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Waalre
(terwijl Aalst nota bene groter is dan
Waalre...).
Dit dorp heet vanouds en in de
volksmond nog steeds Waspik-Boven.
Dat staat ook op wegwijzers in de buurt.
Bij de entree van het dorp staan echter
borden Waspik en in de atlassen staat
Waspik-Zuid. Het lijkt wel een spelletje
‘Wie van de Drie?’...
In 1970 is besloten om al deze kernen in
de gemeente Sprang-Capelle samen te
voegen tot de plaatsnaam SprangCapelle, hoewel al deze 4 kernen in de
praktijk nog altijd los van elkaar liggen
en wat ons betreft dus nog altijd als kern
en daarmee plaats(naam) te
beschouwen zijn. Geografisch gezien

Oudendijk

Noord-Brabant

Woudrichem

3

Genhout / Geverik /
Neerbeek
Offenbeek

Limburg

Beek

3

Limburg

Beesel

3&4&5

Aijen / Nieuw Bergen

Limburg

Bergen

3

Dieteren / Pey

Limburg

Echt-Susteren

3

’t Rooth

Limburg

Eijsden-Margraten

2

Mariadorp / Mesch /
Oost-Maarland /
Rijckholt

Limburg

Eijsden-Margraten

3

Nijswiller / Partij /
Wahlwiller
De meeste
buurtschappen

Limburg

Gulpen-Wittem

3

Limburg

Gulpen-Wittem

4

Hoensbroek

Limburg

Heerlen

1

Rimburg

Limburg

Landgraaf

3
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was hier o.i. dus geen noodzaak toe.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Woudrichem.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Beek.
Dit dorp met 4.900 inwoners ligt voor PC
en BAG ‘in’ Reuver, heeft foutieve
plaatsnaamborden (nl. genaamd Reuver)
en staat in de atlassen ten onrechte als
wijk van Reuver.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Bergen.
Het dorp Dieteren ligt voor PC en BAG
‘in’ Susteren, het dorp Pey ligt voor PC
en BAG ‘in’ Echt. De inwoners van Pey
strijden al langere tijd voor erkenning als
dorp / woonplaats en zijn hiertoe in
2012 een ansichtkaartenactie begonnen.
De helft van deze buurtschap is
inmiddels verdwenen door afgravingen
in de groeve ter plekke.
De dorpen Mariadorp, Mesch en OostMaarland liggen voor PC en BAG ‘in’
Eijsden, het dorp Rijckholt ligt voor PC
en BAG ‘in’ Gronsveld.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Wittem.
Bij ca. 20 buurtschappen in de nota bene
zeer toeristische gemeente GulpenWittem staan wel fraaie richtingbordjes
in de omgeving die er naar verwijzen,
maar staan er geen plaatsnaamborden
ter plekke. Zodat je wel kunt zien waar
je heen moet, maar niet kunt zien
wanneer je er bent aangekomen... Wat
ons betreft nogal oneenduidig, onlogisch
en een gemis(te kans). Zie de link. Naast
het toeristisch belang, willen ook
inwoners graag zichtbaar hebben in
welke buurtschap ze wonen (o.a.
inwoners van buurtschap Crapoel
hebben ons dit expliciet aangegeven).
Hoensbroek wordt door de gemeente
Heerlen als wijk van Heerlen gezien,
maar de inwoners vinden het nog steeds
een dorp. Hoensbroek heeft ook nog
steeds een eigen postcode en postale
plaatsnaam dus is nog altijd een formele
eigen ´woonplaats´.
Fysiek nog een apart dorp maar bestaat
niet meer voor het postcodeboek,
inwoners moeten in hun adressering
doen of ze ‘in’ (de woonplaats)
Landgraaf wonen. Tevens staat er een
blauw bord Landgraaf met een wit bord
Rimburg wat een ‘wijk’ suggereert,
terwijl het nog steeds een dorp is.

Panheel
Borgharen / Itteren

Limburg
Limburg

Maasgouw
Maastricht

3
3

Amby / Heer

Limburg

Maastricht

1

Rothem

Limburg

Meerssen

3

Budschop / Ospeldijk

Limburg

Nederweert

3&
Budschop
4

Vaesrade
Kessel-Eik
Asenray / Asselt /
Boukoul

Limburg
Limburg
Limburg

Nuth
Peel en Maas
Roermond

3
3
3

Huls

Limburg

Simpelveld

3

Schipperskerk

Limburg

Sittard-Geleen

3

Berg aan de Maas /
Meers

Limburg

Stein

3

Holset
Houthem / OudValkenburg / Sibbe

Limburg
Limburg

Vaals
Valkenburg aan de
Geul

3
3

Heierhoeve

Limburg

Venlo

2

Boekend / HoutBlerick
Altweerterheide / Laar

Limburg

Venlo

3

Limburg

Weert

3
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Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Heel.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Maastricht. De stad Maastricht heeft
veel dorpen opgeslokt. Borgharen en
Itteren liggen echter nog steeds los van
de stad, zijn dus nog ‘echte dorpen’ en
hadden daarom eigenlijk ook een eigen
postcode en postale plaatsnaam moeten
hebben.
Amby en Heer zijn als gemeente en dorp
al in 1970 door Maastricht opgeslokt,
maar de inwoners vinden nog steeds dat
ze in Amby of Heer en niet in Maastricht
wonen.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Meerssen.
Ospeldijk ligt voor PC en BAG ‘in’ Ospel,
Budschop ligt voor PC en BAG ‘in’
Nederweert. Budschop heeft verder
witte borden wat ‘slechts’ een wijk
suggereert i.p.v. een dorp.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Nuth.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Kessel.
Het dorp Asenray ligt voor PC en BAG
‘in’ Roermond, de dorpen Asselt en
Boukoul liggen voor PC en BAG ‘in’
Swalmen.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Simpelveld.
Het paradoxale is dat het dorp
Schipperskerk voor de postadressen en
BAG ‘in’ Papenhoven ligt, terwijl
Papenhoven zelf ter plekke, ook in de
bebording, als deel van het
tweelingdorp ‘Grevenbicht-Papenhoven’
wordt beschouwd... De gelijkenis met de
situatie van het dorp Oosterhuizen in
relatie tot ‘Beekbergen-Lieren’ is
frappant...
Het dorp Berg aan de Maas ligt voor PC
en BAG ‘in’ Urmond, het dorp Meers ligt
voor PC en BAG ‘in’ Elsloo.
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’ Lemiers.
De dorpen Houthem en Sibbe liggen
voor PC en BAG ‘in’ Valkenburg (terwijl
in ieder geval Houthem al jaren ijvert
voor een eigen postcode en
plaatsnaam), het dorp Oud-Valkenburg
ligt voor PC en BAG ‘in’ Schin op Geul.
De helft van deze buurtschap is de
afgelopen jaren afgebroken voor
bedrijventerrein Trade Port Noord, maar
houdt moedig stand en heeft o.a. een
nieuw kapelletje gebouwd.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’
Venlo.
Deze dorpen liggen voor PC en BAG ‘in’

/ Swartbroek /
Tungelroy
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Ransdorp: wel

geméénte
Amsterdam, maar níet de plááts Amsterdam. Foutief kombord dus.

De buurtschap - dus plaats - Stolwijkersluis bij Gouda had tot voor kort alleen officiële blauwe plaatsnaamborden
(komborden) met de naam Gouda. Maar Stolwijkersluis ligt wel in de geméénte Gouda maar niet in de plááts Gouda.
Sterker nog: Stolwijkersluis zal ook nooit in de stad Gouda komen te liggen. Want die stad ligt aan de andere kant van de
Hollandse IJssel... Voorheen kon u alleen aan het busbordje zien dat u in de plaats Stolwijkersluis bent aangekomen. Sinds
2014 zijn aan de komborden Gouda ter plekke witte plaatsnaambordjes Stolwijkersluis toegevoegd.
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Net zoals planten en dieren van de respectievelijke Rode Lijsten kunnen verdwijnen omdat ze
inmiddels niet meer bedreigd worden, kunnen ook van onze Rode Lijst plaatsen verdwijnen, omdat ze
alsnog (correcte) plaatsnaamborden hebben gekregen, in atlassen worden vermeld, een eigen
postcode met plaatsnaam hebben gekregen en/of in de gemeentelijke basisadministratie zijn
opgenomen. Omdat het voor allerlei doeleinden informatief kan zijn te weten welke plaatsen dit
betreft, hebben wij hiertoe in de Rode Lijst als apart aanhangsel een categorie ‘ex’ opgenomen:

Rode Lijst, categorieën ‘ex’ (= niet meer bedreigd fysiek of identiteit)
Legenda
Rubriek ‘Categorie’:
11 Plaats dreigde te worden afgebroken maar kon toch blijven bestaan.
12 Plaats heeft haar identiteit alsnog erkend gekregen middels het (terug)plaatsen van plaatsnaamborden, dan
wel de plaatsnaam- of richtingborden zijn verbeterd middels de correcte naamgeving of spelling.
13 Plaats heeft haar identiteit alsnog erkend gekregen middels vermelding in de atlassen.
14 Plaats heeft na 1978 (het jaar waarin het huidige postcodesysteem in werking is getreden) haar identiteit
alsnog erkend gekregen middels het verkrijgen van een postale plaatsnaam (met bijbehorende postcode) en
vermelding in de gemeentelijke basisadministratie BAG.

Rubriek ‘Toelichting’:
- PC = postcodeboek.
- BAG = de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (die je kunt
beschouwen als een ‘Burgerlijke Stand voor woonplaatsen en de daarin gelegen panden´).
(de lijst is gesorteerd op provincie, van noord naar zuid, en daarbinnen op gemeente)
Dorp of buurtschap
Provincie
Huidige gemeente
Categorie
Toelichting
Ganzedijk
Groningen
Oldambt
11
Sinds 2008 dreigde dit dorpje te worden
afgebroken, maar in 2010 is toch
besloten het te renoveren. In 2011 is dit
proces afgerond.
Wildervank
Groningen
Veendam
14
Ommelanderwijk en
Groningen
Veendam
11
Begin jaren zeventig wilde de overheid
Zuidwending
deze dorpen afbreken. Dankzij massale
protesten konden de dorpen blijven
bestaan.
Nij Altoenae
Fryslân
Het Bildt
14
Sinds 2008.
Koehool
Fryslân
Franekeradeel
12
Sinds mei 2012.
Klazienaveen-Noord
Drenthe
Emmen
14
Lag postaal aanvankelijk ‘in’ BargerCompascuum. Inwoners hebben in 2001
verzocht om eigen postale woonplaats.
Dit is in 2008 toegekend.
Broekhuizen
Drenthe
Meppel
14
De buurtschap Broekhuizen is middels
een grenscorrectie in 1998 overgegaan
van de gem. Ruinerwold naar de gem.
Meppel en heeft daarmee een eigen
postcode en postale plaatsnaam
gekregen.
Boschoord
Drenthe
Westerveld
12
De formele woonplaats Boschoord heeft
sinds mei 2014 plaatsnaamborden,
dankzij de aandacht die Plaatsengids.nl
hieraan heeft besteed op haar site.
Geerdijk
Overijssel
Twenterand
14
Sinds 2009.
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Enterbroek
Radio Kootwijk
Lakemond
Ooij

Overijssel
Gelderland
Gelderland
Gelderland

Wierden
Apeldoorn
Overbetuwe
Ubbergen

12
14
12
12

Persingen

Gelderland

Ubbergen

12

Julianadorp en
Huisduinen

Noord-Holland

Den Helder

14

Haringhuizen
Kruisweg

Noord-Holland
Zuid-Holland

Hollands Kroon
Lansingerland

14
12

West-Souburg

Zeeland

Vlissingen

12

Noordhoek

Noord-Brabant

Moerdijk

14

Nispen

Noord-Brabant

Roosendaal

14

Klein-Zundert

Noord-Brabant

Zundert

14
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Sinds mei 2012.
Sinds 2004.
Sinds 2011.
Het dorp Ooij heeft jarenlang foutief
gespelde plaatsnaamborden Ooy gehad.
In 2011 is dat gecorrigeerd.
Het toeristisch bekende minidorpje
Persingen, bij Ooij, heeft in 2011
plaatsnaamborden gekregen.
De Julianadorpers hebben vele jaren
geijverd om hun plaatsnaam ook in de
postadressen erkend te krijgen. M.i.v.
2010 is dit gelukt. Buurdorp Huisduinen
is hierop ‘meegelift’.
De buurtschap Kruisweg heeft in 2007
blauwe plaatsnaamborden (komborden)
gekregen met haar eigen plaatsnaam
(voorheen stond daar Bleiswijk op).
Dit dorp ligt voor PC en BAG ‘in’
Vlissingen. De inwoners balen daarvan
want zij wonen in West-Souburg en niet
in Vlissingen, zo vinden zij. WestSouburg had tot 2009 nog officiële
blauwe plaatsnaamborden
(komborden). Deze zijn door de
gemeente verwijderd. Na protesten en 3
jaar volhardend lobbyen door inwoners,
lokale heemkundigen en politici, zijn in
september 2012 weer
plaatsnaamborden geplaatst (zij het
witte ‘wijkborden’) met
informatiepanelen over wat er nu zo
bijzonder is aan West-Souburg.
Voor de gemeentelijke herindeling van
1997 liep de gemeentegrens midden
door het dorp, dat voor de postadressen
ook niet bestond omdat het in die zin
onder twee naastgelegen dorpen viel.
Na het nodige actievoeren heeft
Noordhoek uiteindelijk - terecht want
dorp - een eigen postcode en
plaatsnaam gekregen.
Vermoedelijk heeft dit plaatsgevonden
na de gemeentelijke herindeling van
1997, toen de gemeente Roosendeel de
dorpen van de voormalige gemeente
Wouw erbij kreeg. Waardoor het niet
logisch was als Nispen ‘in’ de postale
plaatsnaam Roosendaal zou blijven
liggen, terwijl de Wouwse dorpen al wel
een eigen vermelding hadden.
T.g.v. de invoering van de BAG in 2009 is
Klein-Zundert alsnog als ‘woonplaats’
erkend voor PC en BAG.

