
Baanweg. 



Bachdreef (1991) 



]3adweg. 

Bij rbsl. 21 jun 1984 wordt aan het gedeelte van de Badweg tussen Stationslaan en de 

r,arkeerterreinen bij het lyceum-complex de naam IIStationslaan" gegeven. 



De Bakkersweg. 

L 1893. no. 115:Van den Grensweg, genoemd onder no. 108 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie B nos. 770 en 1491 in nagenoeg Oost-Zuidoostelijke 

richting tot den Overkampsweg, genoemd onder no. 109 ligger B, 

tusschen de perceel en Sectie B nos. 784 en 1410. 

Lengte: 330 m. 



Barbershopdreef 
Rsbl. 15 juni 2000 



Bazuindreef 
Rbsl. 18 december 1997 



Beatrixlaan. 

Rbsl. 26 oct 1951 nr. IX/14 
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Bebobdreef 
Rbsl. 14 maart 1996 



De weg van Harderwijk naar Beekhuizen. 

L 1893, no" 130: Van het Zuidelijk uiteinde van de Zandsteeg t genoemd onder no. 119 
ligger B, op den Noordwestel~~en hoek van perceel Sectie C no. 353, 
eerst in Zuidelijke richting over den Spoorweg van Utrecht naar 

Kampen, tot perceel Sectie C no. 352 en vervolgens in algemeen 

nagenoeg Zuidoostelijke richting tot de grens der gemeente Ermelo, 

tusschen de perceelen Harderwijk Sectie C nos. 125 en 126. 

\ , 

De weg loopt gedeeltelijk over de perceelen Sectie C nos. 353 en 312. 

Lengte: 4502 m. 

IJzeren haltpalen 

Afsluitboomen 

Rails 

Grenspaal 

De onderhoudsplicht berust bij de Nederlandache Centraal spoorweg 

Maatschappij wat betneft het gedeelte van den weg, gelegen op 

perceel Sectie C no" 312, benevens de afsluitboomen, den haltpaal 

en de rails. 



De Beekhuizerweg. 

L 1893, no. 104= Van het Zuidelijk uiteinde van den Ouden Duinweg, genoemd onder no. 

96 ligger B, bU den Zuidoostelijken hoek van perceel Sectie B 

no. 1043, in algemeen nagenoeg Zuidelijke richting tot het Noordelijk 

uiteinde van den weg van Hierden naar Beekhuizen, genoemd onder 

no. 132 ligger Bt 3 M. voorbU de perceexen Sectie B nos. 561 en 1271. 

Lengte: 475 m. 



Beeklaan. 

Eij besluit van de burgemeester, waarnemende de taak van de raad dd. 19 april 1945 
nr. X/2 werd de naam "Beeklaan" gewijzigd ib "Prinses Beatrixlaan". De overweging 

was dat i.v.m. de bevrijding van de stad op 18 april 1945 het gewenst was de sedert 

de Duitse bezetting in tlBeeklaan tl veranderde "Wilhelminalaantl van naam te doen 

veranderen. De wnd. Commi~BariB der Koningin in Gelderland berichtte dd. 28 mei 1945 
de ontvangst van het besluit. Een herroepingsbesluit is niet gevonden 

tl4. /h~ #~~A.. ~ ~..-,.a.- ~ 
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Beekweg. 

Rbsl. 24 jun 1976 nr. VIII/S. 

Verbindt Stobbeweg met de Zonnesteinseweg en loopt in de richting van de 
Hierdense Beek. Jt~ ~ !lt.~A:(~ .iJ. 



Beemd. 

Rbsl. 18 nov 1965 nr. XI/11. Naam betekent weideland. 



Beestemarkt= deel van de Vischmarkt 
 
Komt als zodanig voor in het Repertorium van notaris mr. J. Steenwinkel bij de vermelding 
van akte 43 d.d. 7-6-1811, van het transport van huis nr. 573, "zijnde van ouds genaamd De 
Kruidhof" staande aan de Beestemarkt tussen de schuur van A.H.J. van der Plaat en de 
wed. van Steven van Dasselaar. 
 
Zie ook: Kroniiek van Harderwijk 1231-1931 
3-10-1799:  
De burgers Peter van Luik en Ariën Hamstra gemachtigd om voor het Bataafsche Leger 
manschappen te werven. De Kruidhof wordt hun tot werfhuis aangewezen. 
 
Zie ook: Kroniiek van Harderwijk 1231-1931 
2-9-1662:  
Aan de roedendragers Thomas Hoenders vergunning gegeven op de Beestenmarkt palen 
met touwen beschikbaar te stellen en voor het gebruik er van marktgeld te vorderen. 
 
Zie ook: Kroniiek van Harderwijk 1231-1931 
7-10-1765:  
Besloten de jaarlijksche Beestenmarkt te houden op den eerste donderdag na 12 oktober. 
 
In het boekje “Wandelingen door Oud Harderwijk wordt op blz. 99 het volgende geschreven: 
Aan de noordzijde van de Vismarkt langs de Kleine en Grote Oosterwijk was dan een brede strook vrij 
gehouden waar de bewoners van de bouwerschappen Hierden, Hulshorst, Nunspeet, Leuvenum, 
Tonsel, Horst, Telgt en Ermelo in twee dubbele rijen hun koeien, ossen en paarden hadden 
aangevoerd. Bij de Vispoort had men de varkens samengebracht, terwijl de schapen in het Schapen 
hoekje, dat heden ten dage nog zo heet, waren geplaatst. Dat Schapenhoekje is de vernauwing van 
de Vismarkt, naast de Vispoort en komt uit in de Pasenstraat. 
Die “brede strook” is volgens mij de Bestenmarkt en liep tot aan de Kaatsbaan. 



Beethovendreef (1991) 



Beetsstraat. 

Rbsl. 21: jul 191)1 no. VIII/23 

Nicolaas Beets. Leefde van 1814 - 1903. Geboren te Haarlem. Predikant-dichter. 

Bekend als schrijver vqn de "Camera Obscura". 

Nederlaads predikaat e. letterkuadise. Publieeerde reed. i. 1830 zljn eerste sedieàt. 

Studeerde van 1833 - 1839 tàeolosie te Leiden. Hij dweepte aet ERselee en Fraase 

rOlll&llt1ei. Die ,eriode aoellCie ltij zijl "zwarte tjjdlt. Dit strookte !liet met zljn opge

ruilIlde aard. Schreef i_ 1839 oader pseudoniem "Hildebraad" de "C ... era Obsaura". 

In 1839 promoveerde hij tot aoetor ia de theologie. 

1840 predikant te Heemste.e, 1854 predikant te Utreakt waar ltij vaa 1874 - 1884 

hoosleraar in de theolosie w .... 

Schreef verder chr. volkspoëzie ea theologi.ehe seachriften. 

tf. ;;;. IIA. I~ /41~~ ~ ;t.~A.--~ , 
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Begijnenlaan. 

Rbsl. 1 mrt 1962 no. III/11 

De Begijnen waren gehuisTe.t op de huidige Bleek en in het st. Caterijne Convent in 

de Academiestraat in het v.m. Gebouw van Gemeentewerken. 



Belcantodreef 
Rsbl. 18 november 2004 



Beltweg (1986) 



Beneluxlaan. 

Rbsl. 18 nov 1965 nr. XI/11 



Beneluxpad 
RsbI. 15 juni 2000 



Ee Berkenboomsweg. 

L 1893, no. 114: Van den Snippendalschenweg, genoemd onder no. 113 ligger B, tusschen 

de perceelen Sectie B nos. 666 en 1640 in nagenoeg Zuid-Zuidwestelijke 

richting tot het einde der perceelen Sectie B nos. 664 en 1421. 

Lengte: 308 m. 



Berkenlaan • I J f'j . 



Bernhardlaan. 

Rbsl. 26 oct 1951 nr. IX/14 



Betje Wolfflaan 
Rsbl. 19 december 2002 



Harderwijk, 4 oktober 2019

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk” door K.Chr.Uittien. 

Bette Roeters steegje

Recognitieboek 134, 1542 dec.16. Fol.153
Borgen voor Jan Joystsz en Carst Joystsz broers voor het versterf van zal. Bette Roeters, Frederick van Zuyck
zal de borgen vrijen.

Recognitieboek 142, 1608 febr.13. Fol.12vso
Johan Backer oud 60 jaar verkl. Ter inst.van Lubbert Aelts dat de hof in het Smeersteegje gelegen bij Bette
Roeters

Recognitieboek 142, 1608 mei 25. Fol.147vso 
Bette Roeters oud 50 jar verklaart ter instantie van Beert Pouwels en Aert Peters dat zij in het steegje in de
wandeling genoemd Bette Roeters steegje opgevoed is.

Recognitieboek 142, 1608 dec. 16, fol. 199
Jan Ryckser, backer, verklaart ter instantie van Aert Peters en Berent Pouwels dat er een hof lag in Bette Roeters
steegje

Recognitieboek 145, 1623 aug.5.  fol.29vso
Bette Roeters legateert aan de zes weduwenhuisjes 200 gl uit haar Hof gelegen in Bette Roeters steegje.

Recognitieboek 145, 1626 mei 16, Fol.132
Aerdt Gerrits en zijn huisvrouw schuldig aan Eybertje Ryckets wed.van Jan Dircks Wittop en Hendrick Gosens
en Grietje Cornelis echtel. 125 gl van koop van een hof in Bette Roeters steegje.

Recognitieboek 150, 7-5-1770
een Hof gelegen aan de oostkant deser Stad, naast die van Murretjen Roest ter eenre en Bette Roeters Stege ter
andere sijde, op

Recognitieboek 152, folio 89verso:
Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen bekenden Claas Korff en Janneken Driessen Egteln. in eenen vasten
en stedigen erfkoop te hebben verkoft ende oversulcx kragt deses te cederen en te transporteren aen Nicolaas van
Houten en Jannetje Volten Egteln. en haeren erven een camp lands gelegen aen deser stadt gragte voor de groote
poort langs Bette Roeters steegje soo en als haer die uijt de naelaetenschap van  haer Oom Nicolaas Haring was
aen en toegedeilt, voor seven hondert en vijf en veertig guldens, 

Recognitieboek 150, 7-5-1770
een Hof gelegen aan de oostkant deser Stad, naast die van Murretjen Roest ter eenre en Bette Roeters Stege ter
andere sijde

Recognitieboek 157, 25-3-1805
kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Peter Olthuijsen en Anna ten Hoven
Ehel:, en hunne Erven, een hof gelegen buiten de groote poort in Bette Roeters steeg



Beugpad. 

Jlbsl" 17 mei 1913 nr. VIII/18. 



Beukenlaan. 

Bij rbsl. 20 apr 1972 nr. IV/11 is het gedeelte van deze weg dat zich uitstrekt ten 

zuiden van de Ceintuurbaan gewijzigd in "Korhoenlaan" • 



Harderwijk, 31 juli 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Biesteweg

Raadsbesluit  30 aug 1954 nr. VII/19

Bij raadsbesluit 24 jun 1976 nr. VIII/9 gedeelte van deze weg dat bij de bocht naar de Stobbe-
weg rechtdoor naar de Wijtgraaf voert de naam te wijzigen in "Wegeneng”.

Oude Veldnaam
OAH inv.  473 fol. 20:
1417: Schepenen hebben de Biest en “een deel anderes Erves” verhuurd voor 20 jaar.

In 1954 werd aan één van de naamloze zijwegen van de Molenweg de naam Biesteweg
gegeven. Het gedeelte van deze weg dat bij de bocht naar de Stobbeweg rechtdoor naar de
Wijtgraaf voert kreeg in 1976 de naam Wegeneng.
De Bieste behoort tot de oudste perceelsnamen in Harderwijk. De grond was eigendom van de
stad. In 1417 verhuurden de schepenen de Biest en een deel andere Erves in 14 stukken aan
diverse personen voor 20 jaar.



Bilderd\i;kstraat. 

Rbsl. 2E jul 19h1 no. VIII/23 

Willem Bilderdijk. Leefde van 1756 - 1831. Geboren in Amsterdam. Was privaat-docent 

aan de Universiteit van Leiden. Wao door zijn onderwijs van invloed op de Nederlandse 

letterkunde. Schreef gedichten en enige treurspelen. Vader van het "Reveil". 

)11. 



Le Binnenweg_ 

L 1893, no. 99: Van den Ouden Duinweg, genoemd onder no. 98 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie B nos. 537 en 570 eerst in algemeen Zuidwestelijke 

richting tot perceel Sectie B no. 567 en vervolgens in nagenoeg 

Westelijke richting tot den Beekhuizerweg genoemd onder no. 104 

ligger B tusschen de perceelen Sectie B no.s. 591 en 573bis. 
Lengte: 270 m. 



Bisschopssteeg in Hierden

recognitie 7-5-1804
Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat compareerden Willem
Peterzen en Gerritje Willems Ehel:, welke bekenden  wegens opgenome en ter leen
ontfange penningen wel en deugdiginSchuldig te zijn aan en ten ervelijke behoeve
van Willem Hamend de Somma van een honderd vijftig Gulds:, aannemende dezelve
jaarlijksch te zullen verrenten met vijf Guldens van het honderd, waarvan het eerste
zal verschijnen heden over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle
jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids aan een van beide zijden drie
maanden voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen en goederen, en tot
een Speciaal onderpand hun huis en hof gelegen in Hierden in de Bisschopssteeg
genaamd de Hofsteen, om daar aan alle hinder en Schade te kunnen verhalen,
renuntierende van alle exceptien, in Specie die van ongeteldegelden, onder
Submissie als na rechten.Actum den 7 Maij 1804.



Blankenhampad. 

Rbsl. 2E jun 1975 nr. VII!1. 



BLAUWVERVERSTEEG (1883) ook Verversteeg en lange tijd Muursteegje

L 1893, no. 39: 
Van de Vijhestraat, genoemd onder no 36 ligger B tussen de perceelen Sectie E nos. 773 en 774 in
nagenoeg Westelijke richting tot de Singel langs de Wellen , genoemd onder nr. 146 ligger B, tussen
de perceelen Sectie E nos.772 en 1257. Lengte: 42.5 m.

OAH inv. 1980 fol. 9
“in ‘t midden van de Vijsselstraat ligt nog een steegh loopende aen de stadsmuyr a;waar voor het
gemeen een plaets op de muyr gedestineert is om sigh van ‘t natuurlyck te ontlasten .....”.
Iets verder op dezelfde folio:
... mede voor het gemeen op den muyr een heimelyck gemack gehangen.....”

De naam is afkomstig uit de laken industrie. Hier woonden en werkten zeer waarschijnlijk de
wolververs die het laken zijn donkerblauwe kleur gaven. Het ambacht van de blauwververs werd van
de 14e tot de 16e eeuw in Harderwijk uitgeoefend. De ververij bloeide samen met de lakennijverheid.
De lakens die de Harderwijker wevers maakten werden door de blauwververs geverfd. De gilden
hanteerden strenge regels voor de te gebruiken verfstoffen. Volgens gildenvoorschriften mochten in
Harderwijk slechts de kleuren zwart, rood, grijs, donkerblauw en donkergroen worden aangeboden. Er
werd pas na de keuring van het laken geverfd omdat verfstoffen kostbaar waren. De verfstof
wedeblauw werd gewonnen uit de bladeren van de kruisvormige plant wede (Isatis tinctoria). 

Vóór 1883 heette de straat de Verwersteeg.  

Poortje: Aan het eind van de steeg is een poortje. Dat werd opgericht ter gelegenheid van honderd jaar
Nederlandse onafhankelijkheid in 1913. Na afloop van de festiviteiten besloot de gemeenteraad het
poortje te laten staan en het de naam Poortje 1813-1913 te geven. 
Boze tongen beweerden dat de toenmalige burgemeester Kempers het had laten aanleggen om zijn
dagelijkse wandeling naar het Zeepad vanuit zijn woning Vijestraat 1 te bekorten. Vandaar dat dit
poortje in de volksmond “Kemperspoortje”werd genoemd. 



Bleek. 



De Bleeksteeg. 

L 1893, no. 80: Van den Grooten Poortergrintweg, genoemd onder no. 79 ligger B, 

tusschen de perceelen sectie TI nos. 161 en 111 in nagenoeg Noord

westel~~e richting tot de Bl~ek (perceel Sectie D no. 112) b~ den 

Noordwesteltiken hoek van perceel Sectie D no. 810. 

De weg loopt over perceel Sectie D no. 112. 

Lengte: 92. 



Blokhuis • 

L 1893, no. 50: Van het Westelijk uiteinde van het Muntsteegje, genoemd onder no. 56 
ligger Bt tusschen de perceelen Sectie E nos. 1492 en 1152 in 

algemeen nagenoeg Noordelijke richting tot de perceelen Sectie E nos. 

160, 1997 en 2001 tusschen perceel Sectie E no. 161 en het Westelijk 

uiteinde van het Peathuisstraatje, genoemd onder no. 49 ligger B. 

Lengte: 99 m. 

Houten goot met ijzeren deksel 

Pomp 

Opgaande boomen van 11.5 M. v6ór en tegenover E 731 tot 6.5 M. v6ór 

en tegenover einde E 143 
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Be Blokhuissteeg. 

L 1893, no. 51: Van de Vijhestraat, genoemd onder no. 36 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie E nos. 1608 en 1741 in We8tel\~e richting tot het 

Blokhuis. genoemd onder no. 50, ligger Bt tusschen de perceelen 

Sectie E nos. 733 en 738. 
Lengte: 58.5 m. 



Blokzijlmeen. 

Rbsl. 26 jun 1975 nr. VII/1. 



Boegmeen. 

libsl .. 17 mei 1973 nr. VIII/18. 



Boekhorstlaan. 



Boerhaavelaan. Herman(n)us (1668 - 1738). 

Bermoedste Nederlands geaeeakuadige. 

Zoon va. een predikaat. Ging in 1684 te Leiden tkeologie en wfjsbegeerte studeren 

en legde zich tevens toe 0' de wiskunde. Promoveerde in tmi 1693 te Harderwijk in de 

geneeskunde. Vestigde ziek als arts te Leiden. Werd daar in 1701 lector en in 1709 

profe •• or in de botanie en .e geneeskuade. Bekeerde ook de kruidentuin van de 

univeraitiit, welke hfj sterk uit~r.idde. 

Moest in verDaad met zija drie profes Boraten en toenemende praktijk een enorme 

aetiviteit ontwikkelen. 

Hij kocht 11'1 1724 ket lndgoed "Oud-Poelgeest lt • 

Diverse vorstelijke persa.e. zoektten zijn raad (Frans I, Prins Eugenius van Savoye, 

Tsaar Peter I). 

OVerbelasting en herhaalde ziekte dwongen kem in 1729 de professoraten in de botanie 

ea chemie neer te leggen. 

Hij liet een vermogen van 2 miljoeJl na. Z;n zinspreuk wam "Simplex dgillum ver!" 

= Eenvoud is het kenmerk van Àet ware. 
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Bokkekamp (1988) 



Harderwijk, 19 juni 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Bokkensteegje

komt voor in de recognitieboeken, ORAH, inv. 155, 1776-1788  folio 387
“Een kamp hooijland met zijn houtgewas gelegen voor deze stad aan de Wijsteeg,
naast ’t land van de Heer Burgr De Vries ter eenre en ’t Bokkensteegje ter andere
zijde, zo en als het zelve bij Verkoperen gebruikt word,



De Boksteeg. 

L 1893, no. 10: Van den Zuiderzeeschen straatweg, tusschen de perceelen Sectie A 

nos. 1413 en 1490, in nagenoeg Noordwestelijke richting tot perceel 

Sectie A no. 1266, tusschen de perceelen Sectie A nos. 616 en 657. 
De weg loopt over perceel Sectie A no. 1489. 
Lengte: 638 m. 

Houten koker 

Opgaande boomen 

De e1genanBn van de perceelen Sectie A nos. 1264, 1265 en 1266 zijn 

gemeenschappelijk onderhoudsplicht1~g voor wat betreft den koker. 

Bij rbsl. van 23 jul 1959 nr .. VI/13 is de naam gewijzigd in "Vlierburgvleg". 

"I'~ "'~ IÛ ~. 



Bollenkampshagen. 

Rbsl. 17 jun 1955 nr. V/10. Industrieterrein "De Sypel" 

Bij rbal. dd. 26 feb 1960 nr. 11/8 is de naam gewijzigd in "Gelreweg" 



',',.. 

Bondamlaan. Prof. P. Hoogleraar van 1763 - 1773. 

Rbsl. 26 oct 1951 nr. IX/14 

Plan Tinnegieter 

m.: 



Biograph1soh Woordenboek der Nederlanden 
door A.J.van der Aa,.(B1z.252.253) • 

..... _~----

}30ND.AJ8' (Pieter) 
zoon van Rutger Bondam,lid van de gezworen gemeente van 
Kampen en van Ohrist:i.na Steroke.geboren te dier stede, 
den 26eten Deoember 1727.Te Franeker verwierf' hij in 
1746 het dootoraat in de rechten. 
Hij werd eerst conrector in zijn geboortep1aats.maar 
verliet haar in 1755 om te Zutphen dezelfde post met 
àw titel van hoogleraar te aanve,arden.18 Februari l762 
werd. hij te Zutphen benoemd als opvolger van O.C. 
Br?$ffel.zodat hij nu,met behoud van de professorale 
titel,rector en bibliotheoaris van Zutphen werd. 
Op 14 Januari 1763 werd Bondam beroepen tot hoogleraar 
in de rechten te Harderwijk.Hij begon 14· April zijn 
lessen,tot groot genoegen van vele studenden,die zeer 
naar zijn komst verlangd hadden.Twee nla.8.nden later 
hoorde men zijn eerste pli.ohtige rede#de bèoefelling 
der Grieksohe uitleggers van het Romeinsche Regt 
aanprijzen.In 1769 Zag Bondarn zich het voordelige 
rectoraat van het Haags G·ynmasium B,angeboà.en.Hij liet 
zich bewegen nog op zijn tegenwoordige sta,nc1plaats 
te blijven.1UE"t lang daarna t in 1770; benoemden de 
staten van Gelderland hem tot historieschrijver van 
hun gewest~na 10 jaren aan de Gelderse Hogeschool te 
zijn verbleven.werd hij 21 Dec.1772 als gewoon hoog
leraar van het burGerlijk Romeins algemeen Nederlands 
staats-en leenrecht near Utreoht beroepen,welke waar -
digheid hij 19 Mei 1773 aanvaardde. 
In 1779.het tweede eeuwfeest der Unie van Utrecht,oor
deelde men niemand beter geschikt tot het houden van 
een geschiedkU11dige re6evoering over dat gewichtig on
derwerp dan Bondar.l_ 
Bondam overleed 6 Februari 1800,uit zijn eerste huwe
lijk met Vrouwe Rolina Meijer nalatende twee zonen. 



Bongardsteegje, ook wel Lombardsteegje en Bongersteegje=  Bongerdsteeg 

Bongerdsteeg
L 1893, nr. 38: Van de Bruggestraat, genoemd onder nr. 34, ligger B, tussen de percelen
Sectie E nr.’s 2085 en 795, in algemeen nagenoeg zuid-zuid-westelijke richting tot het
noordwestelijke uiteinde van de straat achter de kerk, genoemd onder nr. 42, ligger B,
nabiuj bde zuid-oostelijke hoejk van perceel sectie E nr. 1909. Lengtev111 m, lantaren-
paal, 3 palen dwars over de weg.

07-07-1934, naamgeving.

19-05-1871, notulen Raad: Verbreding Bongert- of Lombardsteegje afgewezen i.v.m.
de kosten van de bouw van een nieuwe muur.

ORAH, inv. 160: zijstraat Bruggestraat: het Bongersteegje
ORAH, inv. 141, fol. 113, 17-05-1602

huijsinge staende in de Bruggestraat op ‘t hoeckgen van ‘t
Bongersteegjen.

OAH inv. 1980, fol. 9v outtijts gen. Heer Abelstraetjen en naederhant de
Bongaarsteegh.

ORAH inv. 132, fol. 261, 02-061516
De bonger (=trommelslager) is schuldig ......

Recognitie 17-09-1582, folio 434vso
Het huis van Henrick Haze in de Hogebruggestraat op de hoek van het Bongartsteegje,
dat hij gekocht heeft van Pilgrum Goerts.

08-09-1660, akte Kerkeraad lidmaten Janneken, Marijtje, Willemijntjen, dochter van de
organist Bongarts in ‘t Bongertsteegje.

Bijdrage en Mededelingen, vereniging Gelre, jaargang 1917 blz.175:
Tientallen jaren zou Goswinus Bongard organist van
Harderwijk zijn, terwijl hij 19 Juni 1649 tevens aan de
academie verbonden werd. In eene uitgave door de
kerkmeesters over 1672 staat: “Gosen Bongaert, orgainist,
heeft jaerlix voor het smeren van 't orgel f 3.=.=.” 
Naar hem heet het Bongardstraatje te Harderwijk, eene
verbinding tusschen de Brugstraat en het Kerkplein, welk
straatje het oude Fraterhuis (thans Oudelieden- en
Kinderhuis) scheidt van het voormalige Nassau-Veluwsch
gymnasium.



Harderwijk, 16 mei 2021

Het Bongerdsteegje
heette ook Heer Abelstraatje, Bongardsteeg, Schoolstraat, Goutsteeg en Lombardsteeg

L 1893, no. 38: Van de Bruggestraat, genoemd onder no .. 34, ligger B, tusschen de perceelen
Sectie E nos. 2085 en 795 in algemeen nagenoeg Zuid-Zuidwestelijke
richting tot het Noordwestelijk uiteinde van de straat achter de Kerk,
genoemd onder no. 42, ligger E, nabij den Zuidoostelijken hoek van perceel
Sectie E no 1909.
Lengte: 111 m.
Lantarenpaal
3 Palen dwars over den weg

aantekeningen van oud-archivaris Joh. Van Hell:
1516-06-02: ORAH inv. 132, fol. 261: de bonger (=trommelslager) is schuldig....
1582-09-17: Recognitie folio 434vso: Het huis van Henrick Haze in de Hogebruggestraat

op de hoek van het Bongartsteegje, dat hij gekocht heeft van Pilgrum Goerts.
1660-09-08: Acta Kerkeraad: lidmaten Janneke, Marijtjen, Wilemijntje, dochters van de

organist Bongards in ‘t Bongertsteegje.
1602-05-07: ORAH inv. 141, fol. 113: huysinge staende in de Bruggestraat op ‘t hoeckgen

van ‘t Bongersteegjen.
1700 - 1730 OAH inv. 1980, fol. 9v outtijts gent. Heer Abelstraetjen en naederhant de

Bongertsteegh.
1702-05-26: inv. 150 (recognitie), fol.227v (tussen 1705 in)

Hendrik Cragt echtg. van Jannetje Wygmans verkoopt aan Peter Oosterbaan
echtg. van Geertruyd Fellebiers, zijn hang in de Goutsteeg, achter de Bank
van Lening, voor f.210,=.

1728-07-13: inv. 178 (recognitie) en inv. 151 folio 262v: Maria van derSteen wed. van
Jacobus van Colck verkoopt aan Peter Oosterbaan ev Geertruijt Felbiers een
kamer waarvan koper de andere helft al bezit, gelegen in de Goutsteege,
tussen het huis en hang van koper, voor f. 60,=.

1934-07-07: naamgeving
notulen raad 19 mei verbreding Bongert- of Lombardsteeg afgewezeb i.v.m.
de kosten van de bouw van een nieuwe scheidingsmuur.
Inv. 160:zijstraat Bruggestr: het Bongersteegje.

Bijdrage en Mededelingen, vereniging Gelre, jaargang 1917 blz.175: 
Tientallen jaren zou Goswinus Bongard organist van Harderwijk zijn,
terwijl hij 19 Juni 1649 tevens aan de academie verbonden werd.
In eene uitgave door de kerkmeesters over 1672 staat: “Gosen
Bongaert, orgainist, heeft jaerlix voor het smeren van 't orgel f 3.=.=.”
Naar hem heet het Bongardstraatje te Harderwijk, eene verbinding
tusschen de Brugstraat en het Kerkplein, welk straatje het oude
Fraterhuis (thans Oudelieden- en Kinderhuis) scheidt van het
voormalige Nassau-Veluwsch gymnasium. 

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk” door K.Chr.Uittien. 



Eoomkamp. 

Rbsl. 20 sep 1984 

Plan tlFrenkrijklt omgeving Broeklaan. 



Boompad. 

R~sl. 2C sep 1984 

Plan "Frpnkrijk" omgeving Broeklaan. 

Ligt in het verlengde van "Boomkamp". 



Harderwijk, 17 juli 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Boompjeswal = Plantage

15-3-1890 Ten overstaan van notaris Van Osselen zal ten verzoeke van de heer
Hartog Wolf, op zaterdagen 29 maart en 5 april 1890, telkens des middags 1 uur
in het hotel "Ducroix" te Harderwijk bij inzet en bij toeslag worden geveild en
verkocht een bokkinghang met erf, staande en liggende aan de Plantage of
Boompjeswal te Harderwijk, bij het kadaster bekend in sectie E onder nummer
1775, groot 2 aren 10 centiaren. In huur bij H.Samson tot 1 augustus.

krant 1902:
Een ander plan betreft de bouw van een sociëteitsgebouw voor de Club Plantage;
hiervoor moet de gemeente afstand doen van een stukje grond aan de
Boompjeswal.
Krant 1910:
Tot besluit enkele aanduidingen van straatnamen, hier in relatie met gevonden
voorwerpen: Een verloren fluit is terug te bekomen bij de vinder Aalt Arendsen aan
de Platluis, terwijl de gedupeerde verliezer van een onderofficierssabelkwast deze
kan terugkrijgen bij Klaas uit den Bosch op de Boompjeswal

Kroniek van Harderwijk, 31 augustus 1931. 
Op koninginnedag wordt de nieuwe muziektent in de Plantage, de Boompjeswal,
voor het eerst gebruikt

 



De Boonenwe~. 

L 1893, no. 110: Van den Grensweg, genoemd onder no. 108, liggèr R, tusschen de 

perceelen Sectie B nos. 1055 en 800 in algemeen nagenoeg 

Noordoostelijke richting tot den Overkampsweg, genoemd onder no. 109 

ligger B, b~ den Zuidoostelijken hoek van perceel Sectie B no. 803. 

De weg loopt gedeeltel~k over de perceelen Sectie B nos. 13e3, 779, 
790, 7e9 en 744bis. 
Lengte: 250 m. 



De Boschwes;. 

L 1839, no" 139: Van den Zuiderzeeschen straatweg tusschen de perceelen Sectie D 

nos. 1084 en 1018 in nagenoeg Westelijke richting tot den spoorweg 

van Utrecht naar Kampen (perceel Sectie D no. 1214) tusschen de 

perceelen Sectie E nos. 1103 en 1102. 

De weg loopt over perceer Sectie D no" 1096. 

Lengte: 595 m. 

Opgaande boomen 



Bosboom Toussaintstraat. A.M.G. 1812 - 1886 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11 

LJ5. "~ 4< ~- ..4 ~ ~ .... ..u... ~ 
~~~~:~ 



Boslaan. 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11 

Verbindingsweg tussen Beukenlaan en Strokelweg. 

I{ pv..~ ~ ~ ..M k Ar " 



Bosschalaan. Prof. H. Hoogleraar van 1789 _ 1806. 

Rbsl. 26 oct 1951 nr. IX/14 
Plan Tinnegieter 



Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 

dl.1V,kol.252-254. 

---
BOSSOHA (Dr.Herman), 

zoon van Pieter Bosscha en Oatharina Postumus,geb.te Leeuwar
den 18 Maart 1755,gest.te Amsterdam 12 Aug.1819.1Hj genoot 

zijn eerste onderwijs aan de Latijnse sohool in zijn vader
Btad.ln 1770 werd hij naar het Athenaeum te Deventer gezon

den,waar hij het onderwijs van Ruardi en Wassenbergh volgde. 
Het jaar daarop volgde hij Waasenbergh naar Franeker,waar 
hij studeerde in de rechten en de letterem.Hog voordam/! hij 

was afgestudeerd,werd hij benoemd tot rectoD der Latijnse 

school in de academie~tad;hij aanvaardde het ambt Juli 1776. 
In 1779 baêanktehij voor het conrectorschap ~e Gou(1a,maar 

nam in 1781 het rectoraat te Deventer aan.Hij nam met geest
drift deel aan de staatkundige beweging van zijn tijd.zijn 

vurige patriotse gevo alens uitte hij ilj zangen voor vrijheid 

en vaderland.Dientengevolge werd hij in 1787 na de restau-

ra tie uitzijn ambt ontzet.l\~aar reeds in 1789 werd hij be
noemd tot 6uboonrector der IJatijnse school te Harderwijk. 

In 1792 bedanlcte hij voor het hem aangeboden professoraat 

en rectoraat te Lingel1ials beloning benoemde men hem tot 
conrector, tSr\vij1 de academ.ie van Harderwijk hem tevens tot 
doctor in de beide rechten honoris causa proraovoerde.Na de 

revolutie van 1795 werd hij teruggeroepen !laC!' Deventerlmen 

wist hem echter voor Harderwijk te behouden door zijn benoe

ming tot hoo[~eraar in de gesclrledenis,de Griekse taal en 

de welsprekendheid..Di t ambt aanvaardde hij 10 ~T1).ni 179,.1n 

1798 werd hij door het Intermediair Uitvoerend. bewind benoemd 
tot chef van het eerste bureau vell het agentschap van natio

nale opvoedingJlrlj bedankte en bleef liever hoogleraar te 

Harderwijk.waa:.t' hij OOIt bibliothecaris was.ln 1804 werd hij 
hoogleraar in de geschiedenis en de romeinse en ti:qui tei ten 
te Groningen,in 1806 rector der Latijnse school te Amsterdam 

em het volgend jaar hoogleraar in de middeleeuwse en latere 

geschiedenis "tlan Nederland.Hij aanvaardde dat ambt, dat hij 
tegelijk met zijn rectoraat waarna."Il..Beide ambten nEl.ffi hij tot 
zijn dood waar.Hij was eerst gehuwd met Cec111a Drabbe,die 
in 1780 in het kraa:rnbe<'l stierf',daarna met Helena Scheers,die 

" 
'i' " .•. 



Bottermeen. 

libel. 17 mei 1973 nr. VIII/18. 



P.C. Boutenslaan. (~870 - 1943) 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11 

Pieter Comelis Bouten~ Dr. 

Nederlands dichter 

Studeerde klassieke letteren. Prom~veerde in 1899. 

Bekend werk: Beatrijs (1908) 



TIe Eovenweg. 

L 1893, no. 105= Van den Engelsweg, genoemd onder no. 97 ligger Bt tusschen de 

perceelen Sectie E nos. 545 en 1037 in algemeen West-Zuidwestelijke 

richting tot den !1agensweg, genoemd onder no. 103 ligger E, tusschen 

de perceelen Sectie B nos. 1596 en 543. 
Lengte! 260 ID. 



Harderwijk, 11 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Van Brakellaan.

Raadsbesluit 4 dec 1956 nr. Xr/4a

Loopt van de Van Speycklaan, kruist de Piet Heinlaan, naar De Wittenhagen.



~ Bras sersweg • 

L 1893, no. 87: Van den Grevenhofsweg, genoemd onder no. 85 ligger E, tusschen de 

perceelen Sectie E nos. 1583 en 442bis in algemeen nagenoeg 

Noordoostelijke richting tot perceel Sectie B no. 417, tusschen de 

perceelen Sectie B nos. 413 en 438. 

$-

Lengte: 142 m. 

Opgaande boomen 

De onderhoudsplicht beruat b~ de eigenaren van de aangrenzendé 

perceelen, ieder voor het gedeelte langs zijn perceel gelegen. 



Brederolaan. 

Rbsl. ;:> E jul 19(;1 no. VIII/23 

Gebr. Adriaansz. Van Bredero. Leefde van 1585 - 1618. Geboren te Amsterdam. Was 

diohter en schilder. 

Zijn meel'!lt bekende werk is de "Spaanse Brabander". Schreef veel liederen en kllichten. 
(1617) 

Gerbrand Adriaensz. Bredero. 

Nederlands dichter. 

Schree6 minnepoëzie en was tevens toneelschrijver. 



Bredeweg. 

Rbsl. 18 nov 1965 nr XI/11 D • • eze weg welke is gelegen tussen de Paasloweg en de 

Paralleh/eg heette eerst G h f reven 0 sweg • 

.#~ ,t< ~ t H 

~~ 



Breewijd. 



Brembospad (1989) 



De Broederen of Markt. 

L 1693, no. 33: Van het Oostelijk uiteinde van de Bruggestraat genoemd onder no. 34, 
ligger B, tusschen perceel Sectie E no. 295 en het Noordelijk 

uiteinde van de Donkerstraat, genoemd onder no. 43 ligger B, in 

oost-Zuidoostelijke: richting tot het Westelijk uiteinde van de 

Wol1eweverstraat, genoemd onder no. 32 ligger Bt tusschen de 

perceelen Sectie E nos. 1900 en 891. 

Lengte: 51.5 m. 

2 Lantarenpalen 

Pomp 

Pomp met lantaren 



De Broeksteeg. Broeklaan 

L 1893, no. 75: Van den grooten Poortergrintweg, genoemd onder no. 79 ligger B, 

bij den Zuidoostelijken hoek van perceel Sectie A no. 549, eerst in 

algemeen nagenoeg Noordoostelijke richting tot perceel Sectie A no. 

523 en vervolgens in nagenoeg Oostelijke richting tot den Zuiderzeescher 

straatweg tusschen de perceelen Sectie A nos. 1334 en Sectie B na" 

1532. 
Lengte: 1493 m. 

2 Houten aanslagpaflen 

Afsluitboom 

Aa.rden buis 

Opgaande boomen 

Naam bij rbsI .. 24 jun 1965 nr. vrj18 gewijzigd in "Broeklaan" 

/f$J k./y. 



De Broekste~f;. Broeklaan. 

L 1893, no. 91: Van het Zuidelijk uiteinde van den Wijtgraaf, genoemd onder no. 64 
ligger B, tusschen de perceelen Sectie B nos .. 1027 en 169E in 

nagenoeg Oostelijke richting tot de grens der Kadastrale Gemeente 

Nunspeet (Burgerlijke Gemeente Ermelo) tusschen perceel Harderwijk 

Sectie B no. 134 en het Noordelijk uiteinde van den Hessenweg, 

genoemd onder nOG 92 ligger B. 

Lengte: 474 m. 

Steenen duiker 

Opgaande boomen 

De onderhou~splicht van den steenen duiker berust bij de e~naar van 

het landgoed "De Essenburg ll
• 

Bij rbsl. dd. r. VI/18 Teranderd in Broeklaan. 



Brouwersbosweg. 



De Brouwersteee;. 

L 1893, no. 58: Van de Smeepoortstraat genoemd onder nO e 59 ligger Bt tusschen de 

perceelen Sectie E nos. 1918 en 1492 in nagenoeg West-Zuidwestelijke 

richting tot den weg langs d's Plantage, genoemd onder no. 57 ligger. 

B, tusschen de perceelen Sectie E nos. 1917 en 1492. 

Lengte: m .. 

Houten goot met ijzeren deksel 



De Bruggestraat. 

L 1893, no. 34: Van het Oostelijk uiteinde van het Brugpad, genoemd onder no. 35 

ligger Et tusschen de perceelen Sectie E no. 1930 en 783 in algemeen 

nagenoeg Oostelijke richting tot het Westelijk uiteinde van de 

Broederen of Markt, genoemd onder no. 33 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie E nos. 295 en 1723. 

Lengte: 195 m. 

Houten goot met ijzeren deksel 

);1. I #'~ + ~ I d~' /I/~) ~ PA. 

~~~~ /tf/;., . 

~d~~ 
/,~~~/,Ol 
A;~-~~.,~. 



Het Brugpad • 

L 1893, no. 35: Van het Westel~k uiteinde van de Bruggestraat, genoemd onder no. 34 

ligger B, op perceel Sectie E nco 1606, in Noordwestelijke richting 

tot de Zeebrug b~ den Noordelijken hoek van perceel Sectie E no. 1326. 

De weg loopt gedeeltelijk over perceel Sectie E no. 1606. 

Lengte: 128 m. 

Houten palen 

2 Lantarenpalen 



Brummelkamp. 

Rbsl. 28 sep 1984 

Plan "FrpnkrijkI' omgeving Broeklaan. 



Buiten de Bruggepoort. 

L 1893, no. 12: Van het Brugpad, genoemd onder no. 35, ligger B, b~ den Westelijken 

hoek van perceel Sectie E no. 1711, in algemeen nagenoeg Oost-Noord

oostelijke richting tot de Vischmarkt, genoemd onder no. 11 ligger 

B, op perceel Sectie E no. 195. 

Lengte: 263.5 m. 

Lantarenpaal 

Riolen 

Opgaande boomen van 8 m. voorb~ E 1907 tot 34 m. vóór einde weg 

Opgaande boomen van 60 m. voorb~ en tegenover E 1907 tot 60 m. vóór 

einde weg 



Bunschotenmeen. 

Rbsl. 2E jun 1975 nr. VII/1. 



Bunschotenpad. 

Rbsl. 2é jun 1975 nr. VII/1. 



Harderwijk, 13 maart 2020

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk” door K.Chr.Uittien. 

Burchstraat    Ook Burgtstraat of Vanghenstraat

Kroniek van Harderwijk
1500 De proveniers verhuizen van het Gasthuis naar de Burch- of Vanghenstraat

Oud Archief Harderwijk, inventaris 929, Ligger van renten, aangelegd ca 1504.
Dyt sijn de renthen, die de proveniers in die Vanghenstraat nu in manen."

Getypte regesten nr. 933.8 april 1545
Schepenen en Raad oorkonden, dat Henrickgen en Henrickgen, zijne vrouw, bekend hebben, dat zij aan Sweer
van Hoeckelem en Hermen van Gynckell, als potmeesterd, ten behoeve van den armenpot, schuldig zijn ½ gou-
den rijder gulden rente waarvoor zij verbonden hebben het door hen bewoonde huis in de Burch- of  Vangen-
straat.

Getypte regesten nr. 954. 14 november 1546
Schepenen en Raad oorkonden, dat Johan die Groot en Ael tgen, zijne vrouw, bekend hebben, dat zij aan Pilgrum
van Hollick, als gilde- en potmeester van den armenpot, schuldig zijn eene rente van 20 brab. stuivers gaande uit
hun huis en hofstede staande en liggende aan het einde van de Vangenstraat.

Recognitieboek 134, fol. 191, 5 maart 1544
Schepenen hebben vergost hun diener en secretaris Wolf dat hij 2 hofsteden en huysingen die hij gekocht heeft
de één van Govert van Steenbergen en de ander van St. Nyclaes gildemeesters, alle gelegen in de Vyhestraat op
de hoek van de Burch- of Vangenstraat te timmeren en betalen zal mogen bij dat gericht.

Recognitieboek 134, fol. 406, 14 januari 1549
Jacob Henricksz met Lubbrich zijn echte wijf Geerliff Petersz 'met Henrickje zijn e.w. en Geertje Henricks met
Geerliff haar zwager en gec.momber verkopen aan Gijsbert Reyersz en Alyt zijn e.w" hun alderen huis in de
Burch-of Vangenstraat tussen Goert Helmichsz t.e. en Wolf Jacobi secretarius schuur t.a.z.
Schuur t.a.z.

Recognitieboek 156, 7 december 1798
P. Priester en G. Haverkamp hun huis, schuur en erve staande in de Gevangenstraat alhier, tot een speciaal
onderpand gesteld hebben,



Burgemeester Kempersstraat. 
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Burgemeester de Meesterstraat. 
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Bur~emeester van Meursstraat. 



Burgemeester Numanlaan. 

Rbsl. 15 jul 1982 

Oorspronkelijke naam was "Pa:pebongerd" (Rbsl. 15 okt 1981). 

~'I) 



Harderwijk, 10 augustus 2018

Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Burgersteegje (oude naam voor Lombard- of Bongerdsteeg)

bron ??





/ 
AJ.Numan 
Burgtstraat ] 
3841 ED Harderwijk 

(0341) 427QSO 

Raad van de Gemeente Harderwijk 
d.t.v. de Straatnaamcommissie 
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ondenverp:' Harderwijkse straatnamen' 

Harderwijk, 10 januari 1997 

Geachte Leden van de Raad, 

--------
GEMEENTE HARDÈFi\~IJf< I 

Nummer _~ 

Ingek. 1 ij JAP:!. 1997 

In de Stadsomroeper van 8 januari 1997 las ik in het gemeentenieuws het artikel" Harderwijkse straatnamen: 
de juiste schrijfwijze". Met als ondertitel: "E.den Herder heet weer Eibert en Kloos heet Willem". 
Hieraan was toegevoegd een lijstje met straatnamende onder de titel: "Zo schrijf je voortaan: ... ". 
Even was ik blij, er van uitgaande dat de gemeente ook let op de schijnbaar nietige zaken zoals een juiste 
schrijfWijze. In één oogopslag ziet het lijstje er prima uit. Persoonsnamen zijn in ere herstel, eigennamen 
gecompleteerd en schrijfwijzen verbeterd. 
Ik ging er enthousiast van uit dat als in de kop van het artikel staat "de juiste schrijfWijze", hiermee zou 
worden bedoeld, de juiste schrijfWijze historisch/taalkundig gezien. 
Toen ik de rest van het artikel las werd mij echter duidelijk dat: 
- de beslissing tot wijziging door de gemeenteraad bij hamerslag is genomen, zij was immers geadviseerd door 

de straatnaamcommissie; 
- de herziening ook noodzakelijk was om de eenheid in schrijfwijze te herstellen, de computersystemen moeten 

immers gekoppeld worden; 
- de bijgaande (verkorte lijst) enkele omstreden wegen weergeeft waarvan nu de schrijfwijze wordt 

weergegeven zoals deze voortaan geldt. Deze lijst is immers door de gemeenteraad vastgesteld en dus 
officieel. 

Na het lezen van deze argumenten heb ik dit (verkorte) lijstje nog eens nauwkeurig bekeken en schertst mijn 
verbazing: mijn eigen straat staat er als omstreden weg tussen, blijkbaar is er eerder over gesproken, maar nog 
steeds geschreven met een pertinente fout. 
Ondanks adviezen van de straatnaamcommissie en vaststelling door de raad, zal op deze wijze de Burgtstraat 
voor altijd, met nog steeds dezelfde fout, verdwijnen in de computer. 
Middels dit schrijven wil ik trachten de raad te behoeden voor deze foute schrijfwijze en voorkomen dat de 
betekenis van deze historische straat een eigen leven gaat leiden, waarvan men op de lange duur niet meer 
weet hoe de historische achtergrond is geweefln dit zeker voor een straat waarin, in het winterseizoen 
regelmatig en in het zomerseizoen veelvuldig, mensen met kennis en/of interesse van/in historie vertoeven, als 
zij onder leiding van een van de gidsen van het Gilde van Stadsgidsen, met een rondleiding starten danwel 
deze hier beëindigen. 

Ik ben mij bewust van een lange inleiding: maar waar gaat het om? 
De Burgtstraat is gerelateerd aan het Blokhuis,dat in zijn tijd niet anders was dan een versterkte woning. 
De geschiedenis heeft voorbeelden te over, met name in Frankrijk en Duitsland maar ook in Nederland, waar 
uit een versterkte woning later een kasteel is gegroeid. Het woord kasteel bijvoorbeeld is daardoor ook veel 
jonger dan het woord burch. 
Zoals de raad, maar ook de straatnaamcommissie ongetwijfeld weet is burgt een niet bestaand woord, in onze 
tijd ontstaan als verkeerde schrijfwijze van het woord burcht. 

- Een-
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Een korte verklaring: Het woord Burch of Borch (en niet Burcht) is een woord dat samenhangt met bergen = 

beschermen. De nadruk moet hier worden gelegd op het woord 'verdedigbaar'. Burch (of borch) wordt al in 
het jaar 900 à 1000 gebruikt. Een door een muur beschermde ruimte was al een burg. In dit verband herinnert 
wellicht de naam Teutoburg, met zijn gedachte aan Arminius en Varus (50 vC - 19 nC), reeds aan iets in die 
geest. 
Allerlei woorden die een huis of kasteel aan- (gaan) duiden zijn van veel latere datum. 
Het woord burch of borch, van oorsprong een middelnederlands woord kent ook vormen waaraan een 't' 
wordt toegevoegd. Ook komt men het oudnederfrankisch, oudsaksich of oudengelse woord burg tegen, maar 
dit altijd zonder 't'. Burg (mv. burgen) is in deze zin alleen een vereenvoudiging van het woord burch(t). 
Op kaarten en in geschriften, ook van Harderwijk, worden de woorden burch/borch/burcht en burg door 
elkaar gebruikt, maar burg nooit als burgt. In geen enkel woordenboek (o.a.Van Dale's etymologisch 
woorden-boek of 'De Dikke', maar ook Kramers -), komt het woord burglvoor. 

Als nu de raad en de straatnaamcommissie praten over de juiste schrijfwijze, denk ik dat het hier moet gaan 
om taalkundig/historisch juist, vooral omdat onze taal op dit moment zo in de belangstelling staat. Het is 
bekend dat minstens % van de Nederlandse bevolking dit niet interesseert of ooit zal interesseren: "Als je 
maar weet wat er bedoeld wordt", maar ik denk dat het nog steeds getuigt van klasse en kunde als ook op 
deze, schijnbaar nietige zaken, wordt gelet. 
Natuurlijk±kumtên een aantal tegenargumenten worden aangevoerd, zoals: 
- In de straatnaamcommissie zitten deskundigen en in de raad laat zich hierdoor adviseren; 
- Als de straatnaam taalkundig wordt gewijzigd kost dat zoveel voor het praktisch wijzigen door gemeente en 

de aanliggende pandnummers; 
- Hoe denken de bewoners erover, willen zij dit wel; 
- enz, enz, enz. 

Hierop kan ik zeggen, zonder te pretenderen dat ik de wijsheid in pacht heb, alle mensen hebben hun 
specialiteiten en hobby's of het nu (gepensioneerde) burgers, onderwijzers of (ex-) ambtenaren zijn. 
Men weet en kan niet alles weten omdat men toevallig maatschappelijk zo wordt ingeschaald vanwege een 
bepaalde professie. Een foutje uit onwetendheid of als slordigheidje is gauw gemaakt, dat is menselijk. 
Wat de kosten betreft: De Burg(t)straat is een woonstraat met louter particulieren, die m.i. geen grote stapels 
drukwerk hoeven te veranderen; voor het wijzigen van de adressen op de folders, zo deze er al zijn, van het 
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs en van het Bureau Slachtofferhulp kan dit geleidelijk gebeuren bij 
aanmaak van nieuwe voorraad. Ik ben er van overtuigd dat bij het wijzigen van de overige straatnamen uit de 
gepubliceerde lijst, absoluut niet alle aanliggende panden zijn benaderd om dit na te vragen, evenmin als àlle 
bewoners van deze straten zullen zijn benaderd met de vraag wat zij er van vinden. Velen zullen vaak de 
achtergronden niet eens kennen. 
Mijn mening is dat de overheid hierin, zoals dit in het artikel in De Stadsopmroeper duidelijk weergeeft, 
bepalend is ("Deze lijst is vastgesteld door de gemeenteraad en dus officieel"). 
Maar dan wel op de juiste wijze, alstublieft! 

De fout die, zoals het verhaal gaat, een aantal jaren geleden door een ambtenaar is gemaakt bij het 
hernieuwen van de straatnaambordjes, kan hiermee worden hersteld. Het oude gietijzeren bordje Burgstraat 
is aanwezig in de collectie van het Veluws Museum. 

In de hoop dat de Raad alsnog een wijziging wil aanbrengen in de lijst straatnamen m.b.t. de schrijfwijze en 
bij het aanpassen van de straatnaamborden in het komend voorjaar, heb ik mij ingespannen om e.e.a. in de 
juiste banen te krijgen. Gaarne wil ik resumeren: Burchstraat - Burchtstraat of Burgstraat is juist. 
Burgtstraat is pertinent fout. 
Burgstraat zou in deze de beste keuze zijn. 

In anvachting van uw reactie is mijns inziens een eventuele mondelinge toelichting overbodig, 
Met de meeste hoogachting, 

A.J. Numan 
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Busken Huetlaan. 

Rbsl. 8 nov 1962 

c. ,,1826 - 1886 ) 

nr. Xlii 

Conrad Busken Huet. 

Nederlands schr~ver. Waals predikant. Voelde zich tot de letterkunde aangetrokken. 

Hij vertrok in 1886 naar Indië om in Batavia redacteur van de "Javabode" te worden. 

Hij vertrok in 1816 naar Par~s. 

Bekend werk: Het land van Rubene (1819) 

Het land van Rembrandt, studiën over de Noord-Nederlandsche Beschaving 

in de 17e eeuw (1882-1884) 



Buys Ballotstraat. 

Rbal. 2f jun 1975 nr. VII/1. 

Buys Ballot (1817 - 1890). Nederlands fysicus en meteoroloog. Grondlegger van de 

wetenschappeli.ike meteorologie. Oprichter van het Koninkli,:jk Nederlands Meteorologisoh 

Instituut. 

Christophorus HenriClls DidericuB Buys Ballot. 

Promoveerde ia 1844 te Utreekt op eem proefschrift over conaeaie eft ad.aesie. 

Werd in 1847 hoogleraar iA de wililkt.unie en, na 1867 ook in de natuurkunde, aan de 

Universitteit van Utreckt. 

1854 -1889 Hoofddirecteur K.N.MI. te ne Bilt. Dit instituut werd ook door hem 

gesticht. 

Wal in 1854 ~én der eer.tea, die kaarte. vaa gelijktijdige wwerBtoest.ad.a publiceerde. 



])e Bi,ilaardsweg. 

L 1E93, no. 69: Van de Glindweg, genoemd onder no. 6e ligger Bt tusschen de perceelen 

Sectie A nos. 640 en 1374, eerst in nagenoeg Oordwestelt&e richting 

tot perceel Sectie A no. 1118, vervolgens in nagenoeg Oordoostelijke 

richting tot einde perceel Sectie A no. 1374 en eindelijk in Noord

westelijke richting tot perceel Sectie A no. 623, tusschen de perceelen 

Sectie A nos. 1528 en 634. 
De weg loopt over de perceelen Sectie A nos. 639. 636 en 635. 
Lengte: 325 m. 



De B~ltjesweg. 

L 1893, no. 96: Van den Grevenhofsweg, genoemd onder no. 85 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie B nos. 445bis en 446 in algemeen nagenoeg Oost

-Zuidoostelijke richtirrg tot de Lokhorststeeg, genoemd onder no. 88 

ligger Bt tusschen de perceelen Sectie B nos. 1496 en 450. 

Lengte: 310 m. 




