
Ebbenhorstweg. 

Rbsl. 18 nov 1958 nr •• IX/15 

Deze naam is op verzoek van J}r. YI.. dE; r;::onchy, bewoner van huize "De Ebbenhorst ti 

gegeven aan het gedeelte van de Hoeveweg gelegen tussen de Molenweg en diens woning. 



Edampad. 

Rbsl. 2t jun 1915 nr. VII/1. 



Edisonstraat. 

Rbsl. 29 aug 1957 nr. VIII/19 

Industrieterrein-oost 

Thomas Alva Edison. (1847 - 1931) 

Amerikaans uitvinder. Van vaders zijde van Nederlandse afkomst. 

Deed veel uitvindingen op telegrafisch gebied. Had 1400 patenten op zijn naam. 

Meest bekend door zijn uitvinding van het electrisch gloeilicht. Vervaardigde de 

eerste practische gloeilamp. 



Harderwijk, 17 januari 2019

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

Van Eedenstraat.

Raadsbesluit 28 juli no. VIII/23

Frederik Willem van Eeden (Haarlem, 3 april 1860 – Bussum, 16 juni 1932). Zijn tweede
naam Willem wordt zelden gebruikt. 
Een Nederlandse schrijver, meest bekend van zijn romans De kleine Johannes (1887) en Van
de koele meren des doods (1900). Als wereldverbeteraar hield hij zich diepgaand bezig met
taal- en begripskritiek. 
Hij was de zoon van de amateur-plantkundige Frederik Willem van Eeden en groeide op in
een milieu waarin kunst en wetenschap een belangrijke rol speelden. In 1878 ging hij
medicijnen studeren in Amsterdam. In 1886 promoveerde Van Eeden en vestigde hij zich te
Bussum als huisarts, maar hij specialiseerde zich al snel geheel in de psychotherapie. In 1887
stichtte hij met de Goese huisarts Albert van Renterghem een praktijk voor psychoanalyse in
Amsterdam, waaruit hij zich na twee jaar weer terugtrok. 
Op 15 april 1886 trouwde Frederik van Eeden met Martha van Vloten. Ze kregen twee zoons.
Ze scheidden op 29 juli 1907. Over het leven en de dood van zijn zoon Paul, die in 1913 op
24-jarige leeftijd aan tbc overleed, schreef hij het boek Paul's ontwaken. Op 21 augustus 1907
hertrouwde hij met Geertruida Woutrina (Truida) Everts (1873-1952), met wie hij eveneens
twee zoons kreeg. 



Eekhoornlaan. 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11 

Gedeej.t tus sen Ceint1lJlrb~ --VI4f.~~~ 
en de weg naar het spoFtpark (Strokelweg) 
-; 



Eendekamp (1988) 



Eendrachtstraat. 

Rbsl. 16 nov 1920 

Bij rbsl. 20 mei 1976 gewijzigd in "straat van Sevenhuysen". 



.1;h den Herderstraat. 



Eikenlaan. 



Einsteinstraat. Albert 

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

Sinstein (1819 _ 1955). Natuurkundige en wiskundige. Duitser van geboorte. Verwierf 

de Zwitserse nationaliteit en daarna de Amerikaanse. stelde in 1905 de relativiteits

theorie op. 



Eisenhowerlean. 

Rbsl. 18 nov 1965 nr. Xliii 

Dwight David Eisenhower. (1890 - 19 

Opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in de tweede wereldoorlog en 

president van Amerika 



Elburgiheen. 

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



Elisabethsteegj e 
Catharijnesteeg, het eerste steegje links in de Donkerstraat, vanaf de Smeepoortstraat 

ORAH inv. 159 akte 43 d.d. 11-8-1886, Notaris Neeb, 
Hendrik Leonard Anton Bijvast koffiehuishouder te Harderwijk f. 800,= schuldig aan Jannetje 
van Rouwendal, te Nijkerk. Onderpand: drie woningen met erf, open plaatsje en schuurtje met 
erf tussen Israelstraat en Elisabethsteegje 



Elleboogsteeg. 

'Neg tussen ]<lr iesegracht en Frisialaan. 



Ee Elleboogsweg. 

L 1893, no. 123: Van den Singel, genoemd onder no. 151 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie TI nos. 875 en 1526, eerst in nagenoeg Zuid-Zuid

oostelijke richting tot perceel Sectie D no. 30 en vervolgens in 

Zuid-Zuidwestelijke richting tot de Oude Touwbaan, genoemd onder 

no. 124 ligger B, tusschen de perceelen 0~ctie TI nos. 34 en 879. 

De weg loopt over perceel Sectie 1) no. 15a. 

Lengte: 103 m .. 



De Elswee;. 

L 1893, no. 116: Van den Zandsteeg, genoemd onder no. 119 ligger B f tusschen de 

perceelen Sectie B nos. 972 en 970 eerst in nagenoeg Noord-Noord

oostelijke richting tot perceel Sectie B no. 969, vervolgens in 

nagenoeg Oostelijke richting tot den Tabaksweg, genoemd onder no. 

111 ligger B, tusschen de perceelen Sectie B nos. 969 en 970 en 

eindeliJk van dien weg tusschen de perceelen Sectie B nos. 895 en 

876 in algemeen nagenoeg Ooste~ijke richting tot perceel Sectie C 

no. 478 nab~ den Zuidel~ken hoek van perceel Sectie B no. 753. 
Lengte: 1000 m. 



Elzenlaan. 

Rbsl. 26 feh 1960 nr. II/7 

Complex "Engelserf" 

Loopt van Engelserf naar Middenlaan. 



Emdenmeen. 

~hsl. 19 oet. 1972 nr. X/14 

In 1390 kregen de kooplieden en andere burgers van Harderwijk vrij handelsverkeer te 

water en te land in Emden. 



Emmalaan. 

Rbsl. 26 oet 1951 nr. IX/14 

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck Pyrmont. (1858 - 1934) 

Trouwde in 1879 met Koning Willem 111. Was van 1890 - 1898 regentes. 



Harderwijk, 10 december 2019

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

Engelserf.  Voorheen Ingenserf.    
Is het verlengde van de Veldkamp en loopt tot aan de Oranjelaan.

Raadsbesluit 26-2-1960 nr. 11/7 betreffende het doortrekken. Naamgeving is ouder
Op de wegenlegger van 1893 komt al een weggetje voor (lang 85m) met de naam Engelserfweg.
Op de wegenlegger B, code 5020,  van vóór 1863, komt onder nr. 95 het Engelserf voor.
Ter hoogte van de aansluiting met de Oranjelaan heeft ooit een boerderij “Engelserf” gestaan.
Oud-archivaris Joh. Van Hell:
“De boerderij-naam Engels-erf is een verbastering van Ingens-erf. De periode waarin deze verandering plaats
vond laat zich vrij nauwkeurig bepalen door twee advertenties in het Overveluwsch Weekblad van 1850 en 1902.
Jurrien van Ingen (ca. 1627-1699) stamde uit een Kampen's regentengeslacht. Hij trouwde op 28 mei 1651 met
Geertruyd Schrassert, dochter van Jacob Schrassert en Anna van Cranenburch (haar familie had ook een
boerderij in Tonsel, zie de advertentie van 1850 perceel nr. 1). Door dit huwelijk ging hij deel uitmaken van de
Harderwijkse magistraats-familie.
Voor rekening van burgemeester Van Ingen werd in 1659 in Hierden een school- en catechisatielokaat gebouwd.
Dit gebouw werd in 1741 door het stadsbestuur tot kerk bestemd.
Omstreeks 1689 kocht Van Ingen van de stad een erf in Tonsel. De bouwkosten van de school werden in
mindering gebracht op de koopprijs."



~e Engelserfweg. 

L 1893, no. 140: Van den Zuiderzeeschen straatweg tusachen de perceelen Sectie D 

nos. 1133 en 1130 in nagenoeg Oostel~ richtirrg tot perceel 

Sectie E no. 519, tusschen de perceelen Sectie D nos. 1136 en 1131. 

De weg loopt over perceel Sectie TI no. 1132. 

Lengte: 85 m. 
Houten ko~er 

Opgaande boomen 



De Ens;elsweg. 

L 1893, no. 97: Van het Oostelijk uiteinde van den Ouden Duinweg, genoemd onder 

no. 98 ligger E, tusschen de perceelen Sectie E nos. 1315 en 537 
eerst in OosteliJ'ke richting tot den Noordoostelijken hoek van 

perceel Sectie E no. 537, en vervolgens in algemeen Zuidelijke 

richting tot perceel Sectie C no. 361, 3 M. voorbij de perceelen 

Sectie B nos. 530 en 533. 
Lengte: 445 m. 



De Engesteeg. 

L 1893, no. 120: Van den grintweg van IIarderwijk naar Leuvenum, genoemd onder no. 1 

ligger A, tusschen de perceelen Sectie D nos.908 en 758, eerst in 

nagenoeg Noordelijke richting tot perceel Sectie D no. 910, 

vervolgens in Ooost-Noordoostelijke richting tot perceel Sectie D 

no. 1416, daarna in algemeen Noord-Noordwestel~{e richting over 

den spoorweg van Utrecht naar Kampen tot den Zuiderzeeschen 

straatweg, tusschen de perceelen Sectie D nos. 751 en 194. 
De weg loopt gedeeltelijk over perceel Sectie D no. 1026. 

Lengte: 1980 m. 

2 IJzeren haltpalen 

Rails 

2 Afsluitboomen 

De onderhoudsplicht berust bij de Nederlandsche Centraal spoorweg 

Maatschappij wat betneft het gedeelte van den weg, gelegen op 

perceel Sectie D no. 1026, henevens de werken en inrichtingen. 



Harderwijk, 18 januari 2019

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

Engesteeg (2)     zie Grolsteeg, het verlengde van het Vleeshouwersteegje

 



Harderwijk, 29 juli 2018

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

Engesteeg     zie Grolsteeg, het verlengde van het Vleeshouwersteegje

 



Engsteger Grindweg = Stadsdennenweg (ter hoogte van Flora Jozina) 

Komt voor in notariele akte nr. 311, d.d.30-5-1887, RAH inv. 161, Notaris Neeb 
veiling, deel 8 nr. 2 
Een tuin gelegen aan de Engsteger Grindweg onder Harderwjk, op den Kadastrale legger 
voorkomende in Sectie Donder nommer 200. (Stadsdennenweg ter hoogte van Flora 
Jozina) 



Enkhuizenmeen. 

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



Enkweg. 



Erasmusstraat. 

Rbal. ?e jul 19h1 no. VIII/23 

Desiderius Erasmus. (1469 - 1536) 

Nederlands humanist. Was de grootste geleerde van zijn eeuw. 

Meest bekend werk: "Lof der ZotheidII .. 



Esdoornlaan. 

Rbsl. 26 feb 1960 nr. 11/7 
Complex "Engelserf" 

Loopt van Kastanjelaan naar Plataanlaan. 



Europalaan. 

Rbsl. 12. nov 1965 nr. XI/11 



Evertsenlaan. 

Comelis Evertsen, bUgenaamd de Oude. Nederlands zeeheld. (1610 - 1666) 

Onderscheidde zich bU de verovering van de Deense stad Nyborg. De Deense koning 

schonk hem als blijk van waardering een gouden keten met medaille. 




