
Het Haakschepad. 

L 1893, no. 152: Van de Touwbaanstraat, genoemd onder no. 121 ligger B, tusschen de 

perceel en Sectie D nos. 181 en 1152 in algemeen Zuidelijke richting 

tot de Oude Touwbaan genoemd onder no. 124, ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie D nos. 216 en 1470. 

Lengte: 217,5 m. 



De Hagensw~~. 

L 1893, no. 103: Van den Hulstweg. genoemd onder no. 102 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie B nos. 543 en 563 eerst in algemeen Zuidoostelijke 

richting tot perceel Sectie B no. 1596 en vervolgens in Zuidel\*e 

richting tot perceel Sectie C no. 261, 3 M. voorbij de perceelen 

Sectie B nos. 553 en 561. 

Lengte: 328 m. 



Van Hall-laan. 

Flor!. !dr!aaR baroR V .. Hall (1791 - 1866). 

V.ra iR 1842 minister VaR Justitie en in 1844 minilter va. Fin .. ci~n. stelde wet 

voor ter verbetering v .. 's l .. ~. fiRanci~nt Rl. vrljwilligeleniRgnva. 150 miljoen 

of gedwongen bela.ting VaR 1i % op aezittingen eR gekapitaliseerde inkomsten 

ad 35 miljoe~. iB.w ••• i •• s' •• k.X."~ De muatwetteR we~.R verbeterd en de 

zilveren standaard werd aangenomen. Na een veraehil van iRzicht met de KoniRg Ram 

a~ iR 1847 oRt.lag en werd Miniater van staat. Na aet .luite. va. de Vrede va. 

Par~. werd h~, met de titel v ••• aro., i. de Nederlandae Adelstand opgenomen. In 

1860 werd h~ wederom minister VaR fiR .. ei~n. 



Harderwijk, 17 januari 2019

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

Handelsweg

Raadsbesluit 28 juli 1961 nr. VIII/23

 



Hanlokamp. 

Rbsl. 17 deo 1981 

Verbindingsweg tussen Molenweg en Biesteweg. 

Naam is ontleend aan de nabij gelegen percelen grond met die naam. 



Hanzemeen. 

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



Harderwijk, 18 juli 2018

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

Harderwijkerweg

 
De weg vanaf de Oranjelaan richting Ermelo



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. 



Harderwijk, 17 januari 2019

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

Harderwijkerweg

 
De weg vanaf de Oranjelaan richting Ermelo



Van Harenstraat. Willem 1710 - 1768 en Onno Zwier 1711 - 1779 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11 

Owno Zwier vaa Hare. (1711 - 1719) 

Nederlaads di.hter. studeerde te Fraaeker e. Utrecht. Was burgemeeDter vam Slote. 

ea historieschrijver vaa Frieslaa •• Ia 1742 beaoemd t~t grietma. vam West-Stelliagwer'. 

Ale dichter meest 'bekea. gevon.a door "De Geuze.u (1769). 

studeerde te Fraaeker •• Groaiml.a. Werd ia 1728 griet ... yam Het Eildt. 

Va. 1740 - 1741 gedeputeerd. der State.-Geaeraal. 

Schreef in 1742 treur.,.1 "Leoaidaa". 

H~ pleegde zelfmoord. 



Harmonielaan .. 

Rbsl. 14 jul 1960 nr. VII/9 

Deze laan stond oorspronkel j,jk bekend als "Zeezandsteeg". 



Harderwijk, 17 januari 2019

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

Haspel  straatnaam op het voormalige landgoed Haspel langs de Leuvenumseweg

weg vanaf de Korhoenlaan richting Ermelo

Regest 1023 circa 1550
Swijnshull bij den Haspelt strooisel maaien en dagen

Regest 1065 25 juli 1553
dat hij die van Hierden wel naar den HaspelI heeft zien rijden om daar en in den
omtrek strooisel te halen,

ORAH inv. 138 folio 365v
19-11-1580 Claes van Wenckum en Gerridt Wulffers, weert in den Haspel, zijn
schuldig aan Reijner van Speulde 221 gulden van houtkoop.

Vittepraetje april 2011 
De gemeente kondigt een verkoop aan van 3.000 dennen, staande nabij de Tol bij de
Haspel

Herderewich Kroniek 13e jaargang nr. 1
Tolgaarder op de tol bij de “Haspel' aan de in 1859 aangelegde Grintweg vanaf de
Oranjelaan door Leuvenum via Staverden naar Elspeet resp. het Uddelermeer, was
in 1865 Willem Klaver (1824), die in 1850 nog bakker was. Daarom werd de op 8 mei
1922 opgeheven tol, ter hoogte van het huidige dierenasiel 'De Ark', ook wel de
Klavertol genoemd. Het tolhuis stond te boek als huis nummer 88 in Hierden; de
molen droeg nummer 87



~e we~ lan~s de Haven. 

L 1893, no. 77: Van den Grooten Poortergrintweg, genoemd onder no. 79 ligger B, blj 

den Zuidwestelijken hoek van perceel Sectie A no. 559, eerst in 

algemeen nagenoeg Noord-Noordwestelijke richting tot perceel Sectie A 

no. 563, en vervolgens in nagenoeg Noord-Noordoostelijke richting tot 

perceel Sectie A no. 1387, tusschen perceel Sectie A no. 569 en het 

Westelijk uiteinde van het Zeesteegje, genoemd onder no. 76 ligger B. 

Lengte: 280 m. 

Afsluitboom 

MHr~~ 

Houten duiker 



L 1893, no. 1: Van het Zuidel~K Havenhoofd op perceel Sectie E no. 1957 eerst in 

algemeen Zuidoostelijke richting tot den Oostelijken hoek van genoemd 

perceel en vervolgens in nagenoeg Zuid-Zuidwestel~ke richting tot het 

pad om de gasfabriek genoemd onder no. 145 ligger B, op perceel Sectie 

E no. 1957. 
De weg loopt over perceel Sectie E no. 1957 
Lengte: 320 m. 

De weg ligt geheel binnen de bebouwde kom 



Z\itak van den weg langs de Haven. 

L 1893, no. 1a: Van den weg langs de Haven, genoemd onder no. 1 ligger B op perceel 

Sectie E no. 1957 in nagenoeg Zuid-Zuidwestelijke richting tot het 

Noordel~K uiteinde van de rechte Oosterwijk, genoemd onder no. 2 

ligger B, b~ den Noordel~ken hoek van perceel Sectie B no. 1954. 
De weg lcopt over perceel Sectie E no. 1957 
Lengte: 32 m. 



Havendam. 



Harderwijk, 17 januari 2019

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

Havendijk

13 april 1938: De radervoor “Stad Harderwijk” zal op de werf van Oost aan de
Havendijk worden gemoderniseerd.

 



Havenkade. 



Harderwijk, 18 juli 2018

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

Haverlaan.

Overveluws Weekblad 21-9-1921:
Voorstel aan de Raad (verg.22-09-21)
De nieuwe wegen in het bouwplan “Nachthok” stellen B&W voor alldus te noemen:
Landbouwlaan, Haverlaan, Roggelaan.
De naam Middenweg verandert in Weiburglaan.

 



Hazelaarlaan 
Rbsl. 18 maart 1999 



Van Heemskercklaan. 

Rbsl. 15 aug 1974 nr. IX/20 

Oorspronkelijk heette dit gedeelte, gelegen tussen spoorbaan en de Wittenhagen. 

Van Speyklaan. 

Jacob vàn Heemskerck (1567 - 1607) 

Ned. zeevaarder en vlootvoogd. Sneuvelde bij Gibraltar. 
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Heer Aaltstraatje. 

L 1893. no. 23: Van de Bruggestraat, genoemd onder no. 34 ligger Bt tusBchen de 

perceelen Sectie E nos. 1701 en 291 in Noord-Noordoostelijke richting 

tot de Hoogstraat, genoemd onder no. 21 ligger Bt tusschen de 

perceelen Sectie E nos. 284 en 285. 

Lengte: 78.5 m. 
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Heerenpad en  Jufferenpad = Oranjelaan en Stationslaan

Volgens de heer T. Goossens, archiefmedewerker, is de naam ontstaan uit de zondagse wandeling
van respectievelijk de dames, Jufferenpad (kortere weg tot herberg “‘s Lands Welvaren, later Het
Zwarte Gat ter hoogte van het Stationsplein) en heren, Heerenpad  (langere weg tot herberg “De
Jager” of Waterplas)

Herberg "Het Zwarte Gat”, van ouds genaamd "Hollands Welvaren" 
(zie kadastrale atlas, Sectie D, 3e blad, kruising Middenlaan ofwel Weiburglaan ter hoogte van het
huidige station en Jufferenpad of weg naar Ermelo = Stationslaan)

ORAH Protokol van Bezwaar inv. 161 en 162 folio 221:
Rubriek “Landereijen tusschen de Laage Sypel en Wijtsteeg:
Huis, genaamd “Het Zwarte Gat”, van ouds  “‘s Lands Welvaren” buiten de Stad aan het
Jufferenpad

rec. 15-02-1796:  ‘t Zwarte Gat van Jacob Willemsen, echtgenoot van Jennetje Langenhoven
Kroniek: 1793 Januari 28. 
De middelste sluitboom op den weg over het Jufferenpad wordt gesloten, doch zal voor rijtuigen,
tegen betaling van tolgeld, worden geopend door den bewoner van (de herberg) "het Zwarte Gat".
(noot: heette vroeger “‘s Lands Welvaren”)
      
uit: Lidmaten 1715-1814      
nr. 2765: Jannetjen Jansdochter, 1742 met att. Uit Elspeet, in het Zwarte Gat   
       
uit: begraven 1795-1811      
1804-03-12 Grietje Martens kind. 01-00, uit het zwarte gat    
       
notaris Van Meurs      
inv. akte  aard omschrijving nr locatie verkoper verkoper koper koper bijzonderheden
808 684 1 nov. 1816. verkoop huis nr. 719 “Het Zwarte Gat” genaamd a/h Jufferpad.

Verkopers Schavier en Jan Engelgeer, koper Willem Willem. 

Vittepraetje maart 2001 door T. Goossens
Op 14 april 1716, de dinsdag na Pasen, besluiten Gerrit en enkele vrienden "om een wandelt je na
buijten te doen". Ze komen langs herberg "De Waterplas", maar gaan daar niet naar binnen. Ze
geven de voorkeur aan het huis schuin tegenover de Waterplas, "aldaer de Jager uijthang”



Harderwijk, 18 juli 2018

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

De Heiligenweg.

L 1893, no. 143: 
Van den grintweg van Harderwijk naar Leuvenum, genoemd onder no. 1 ligger A,
tusschen de perceelen Sectie C nos. 348 en 139 eerst in algemeen nagenoeg
Noordoostelijke richting tot den weg van Harderwijk naar Beekhuizen, genoemd
onder no. 130 ligger B, tusschen de perceelen Sectie C nes. 376 en 1359 vervolgens
van dien weg tusschen de perceelen Sectie C nes. 115 en 118 in algemeen
nagenoeg Ooostelljke richting tot de grens der Gemeente Ermelo, tusschen de
perceelen Harderwijk Sectie C no. 314 en 124.
Lengte: 2500 m.

 



Heinsiuslaan. 

Anthonie Heinsius. (1641 - 1720) 

Nederlands staatsman. 

1679: pensionaris van Delft 

1689: raadpensionaris van Holland 

H~ speelde een grote rol in de Europese politiek. 



\ 
Hélène Swartstraat. (1859-1941 ) 

Rbsl. 8 nov 1962 no. X/11. 

Nederlands dichteres. Was gehuwd ,et de .j-puTnalist F. Lapidoth. 

Haar eerste gedicht schreef zij in het Frans. 

fchreef ook rom!ms, sprookjes en kinderverhalen. 



Helmbloemmeen. 

Rbsl. 23 apr 1981 

Plan Weidewaard. 



Hendric Stevinstraat. (1614 - 1688)

Rbsl. 19 nov 1970 nr. 111/8

Was vanaf 1640 ambachtsheer van Alphen en Rietveld.

Hij was ingenieur in het Staatse leger (=Nederlandse leger) en maakte het plan om de Oude
Rijn tussen Utrecht en Leiden te gebruiken als trekvaart (1663). Hendrik Stevin ontwikkelde
het vroegst bekende plan om de Zuiderzee af te sluiten (1667). Dat plan was toen niet
uitvoerbaar, maar inspireerde andere plannen die leidden tot het werk van Lely. De
Stevinsluizen - een sluizencomplex in de Afsluitdijk - zijn naar hem genoemd.

Tot de Bataafse Revolutie van 1795 hing in de Alphense kerk nog het rouwbord van Hendrik
Stevin, waarop het familiewapen stond afgebeeld: de "Clootcrans" en het familiemotto van
zijn vader Simon Stevin: "Wonder en is geen wonder"



Prins Frederik Hendriklaan. 

PriBS VaB Oranje (1584 - 1647). ZOOR VaB priK. Willem I e. IRt Lou!ae de ~oligny. 

In 1621 benoemd tot generaal der ruiter~. 

Na de dooj VaR z~ broe~ Maurits stadhouder va. Holl ... , __ Zeeland, Utreekt •• 

Gelàerlud. In 1640 ook VUl Frblllll,ad .1I DreDte. 

Trouwde in 1625 liet !aal!a vu Sollllll ... BraWlfeli. 

BekeRà ala de tlStedelldwagerlt • 



Harderwijk, 11 juli 2018

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

Heraldstraat zie Heer Aaltstraatje

Verrmoedelijk genoemd naar een Heer (priester) Aalt die in 1370 al genoemd wordt.
In 1514 gespeld als Harnailstraatgen.
In 1896 gespeld als Heer Aaltstraatje.
In 1937 bij Raadsbesluit van 7-7-1937 Heraldstraat.
In 2018 op internet: Postcode    3841CH

Straatnaam Heeraaltszstraat
Reeks     5 t/m 17 (Oneven nummers)
Woonplaats  Harderwijk
Gemeente     Harderwijk
Provincie     Gelderland

 



Herman de Manstraat. 1898 - 1946 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11 

Pseudoniem voor: Salomo. Herman Hamburger. 

Nederlands romanschrijver. 

Debuteerde in 1921 in It])e Gids" met de roman "Aardebanden". 

1924= Rljshout en Rozen 

1925: Het Wassende Water 

1937= Kapitein Aart Lutija 



Herman Gorterlaan 
Rsbl. 19 december 2002 



Hertog Reinoudlaan 
rbsl. 14 maart 1996 



Harderwijk, 18 juli 2018

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

De Hessenweg

L 1893, no. 92: Van de Broeksteeg, genoemd onder no. 91 ligger B, bij den
Noordoostelijken hoek van perceel Sectie B no. 176 in nagenoeg
Zuid-Zuidoostelijke richting tot de grens der Kadastrale Gemeente
Nunspeet (Burgerlijke Gemeente Ermelo) op perceel Harderwijk SectieC
no. 266.
De weg loopt van 40 m. voorbij begin tot het einde langs de grens der Kadastrale
Gemeente Nunspeet (Burgerlijke Gemeente Ermelo) en gedeeltelijk over perceel
Harderwijk Sectie C no. 266.
Lengte: 840 m.
Steenen duiker
Houten brug
Opgaande boomen
De onderhoudsplicht voor wat betreft den duiker berust bij de eigenaar van het
landgoed "De Essenburg”.

NB: Naar Peter de Hes, pachter 1759-1805 van de naar hem genoemde
Hesenmolen aan de Hierdensebeek. De molen werd in 1869 afgebrolen.

NB: 1952 voorstel gemeentewerken handhaving bestaande naam.

 



Harderwijk, 19 juli 2018

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

J .P. Heyelaan 1809 - 1876. Was Zandweg werd Kampweg (zie aldaar).  

Raadsbesluit 8 nov 1962 nr. X/11

Jan Pieter Heye
Nederlands dichter. Nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht. Promoveercde in 1887
te Amsterdam als medicus.
Bekende liederen: 
De Zilvervloot, In een blauw geruite kiel, Zie de maan schijnt door de bomen

J.P. Heyelaan volgt ongeveer het tracee van een gedeelte van de vroegere
Kampweg. 
Genoemd naar de dichter Jan Pieter Heye (1809-1876). Vele van zijn gedichten
werden populair als kinder- en volksliedjes. Tot zijn bekendste behoren:
Zie de maan schijnt door de bomen, In een blauw geruite kiel en Heb je wel gehoord
van de zilveren vloot. Dit laatste beleefde een onverwachte revival als een soort
overwinningslied bij voetbalwedstrijden. “De Zilvervlot vaart het stadion binnen....”.

 



Heijermansstraat. 

Rbsl. 28 jul 19h1 no. VIIIj23 

Herman Heijermans. Leefde van 1864 - 1924. Geboren te Rotterdam. Be]angrijk toneel

sohrijver. Eerst onder pseudoniem. Bekende toneelwerken zijn o.a. Op hoop van zegen, 

Allerzielen. Romans: Droomkoninkje en Vuurvlindertje (onvoltooid). 

Schreef onder de naam "Samuael Falkland" in De Telegraaf en het Handelsblad 

humristische sohetsen, de z.g. "Falklandjes". 



De weg van Hierden naar Eeekhuizen. 

L 1893, no .. 132: Van den weg van Harderwijk naar Beekhuizen genoemd onder no. 130 

ligger E, tusschen de perceelen Sectie C nos" 91 en 109, eerst in 

Noordoostelijke richting tot perceel Sectie C no. 104 en vervolgens 

in algemeen nagenoeg NoordelijKe richting over den spoorweg van 

Utrecht naar Kampen tot het Zuidelijk uiteinde van den Beekhuizerweg, 

genoemd onder no. 104 ligger B. bij den Noordoostelijken hoek van 

perceel Sectie C no. 481. 

De weg loopt gedeeltelijk over de perceelen Sectie C nos. 98 en 313. 

Lengte: 2400 m. 

2 IJzeren haltpalen 

2 Afsluitboomen 

Rails 

De onderhoudsplicht berust bij de Nederllandsche Centraal spoorweg 

Maatschappij wat betre~t het gedeelte van den weg gelegen op perceel 

Sectie D no.313 benevens de werken en inrichtingen .. 



Hierdenseweg. 



Hindelopenpad. 

Rbsl. 2é jun 1975 nr. VII/1. 



Hoedemakerssteeg = Vleeschhouwersteeg 

Komt als zodanig voor in: 

Recognitie folio 96v dd 11-11-1802 Janna Smit (weduwe van Gerrit Everts) Grietje Smit 
(echtgenote van Jacob Franken), Albertje en Trintje Smit, erven van David Smits en Dirkje 
Vosselmans hebben op 12-6-1802 verkocht aan Peeter Berend Ruijtenberg (echtgenoot van 
Maasjen Olofsen) een huisje in de Hoedenmakersteeg tussen Harmen Mulder en de schuur 
van de erven van P.T.van Erckelens voor f.346,= 

notariele akte nummer 963 d.d. 31 januari 1818, notaris Mr. H.F. van Meurs, bij de publieke 
veiling van huis nr. 348, staande in de Wolleweverstraat op de hoek van de 
Hoedemakerssteeg 



Hoefbladmeen. 

Hbsl. 23 apr 1981 

Plan Weidewaard. 



Harderwijk, 20 juli 2018

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

Hoeveweg = Ebbenhorstweg

1952: Voorstel gemeentewerken om de naam Kuidweg(?) te doen vervallen en om
dit weggedeelte aksmede het daaraan grenzende deel van weg 25 (=Parallelweg) tot
de spoorweg te noemen “Hoeveweg” omdat deze weg de westgrens vormt van de
bezitting “De Hoeve”.

Acte Essenburg 18-1-“18 15: erf en goed De Hoeve nr. 75 ca. 48 magen.

19-08-1625:
Is Jacob Tijss op Harderwijck goet op De Hoeff te Hierden 2 kinderen ‘t gelijck

22 nog 2 kinderen
24 Jacob Tijss selff d’op de hoeff woont op Harderwijksgoet.

Secretarie-archief inv. 796. 
Stukken betreffende bruggen over de Hierdense Beek: in de Hoeveweg, bij kasteel
de Essenburg en in de Poolse Allee, 1945 -1948.

Rbsl. 18 nov 1958 nr. IX/15 inzake Ebbenhorstweg
Deze naam is op verzoek van Dr. R. de Monchy, bewoner van huize "De Ebbenhorst” 
gegeven aan het gedeelte van de Hoeveweg gelegen tussen de Molenweg en diens woning
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OPENBARE VERK PING 
VAN 

aanzienlijke rentegevende eigendommen 
op de '1leluwe in Geltlelolsnd, in de nabijheid van <!.e Zuitle.ozee, 
met uitmuntend wildrijke J AOHTTERREINEN, nagelaten door 

Mevrouw douairière Baronesse NAHUIJS, 
te houden te HSI'«lerwUk op nader te. bepalen dagen in de maand 
Oeiobe." e. k. en bestaande uit: 

1. Het Landgoed 's DEEREl"lLOO, waarin vroeger het 
Klooster van de Ridders van St. Jan, groot onfeveer 430 hecta
ren, in de buurtschappen H4U4St en Touse der Gemeente 
E.·ulelo, in de nabijheid der Stations Oall~(lei'wilk en Ell"- ' 

el«lwUk. van den Nederlandsohen Oentl'aal-Spoorweg~ niet voor wei
nige jaren nieuw gebouwd HEERENHUIS, gesohikt VOOl! nomer- en Win
terverblijf, KOETSHUIS met PAARDEN- en VEESTALLINGEN en verdere 
gebouwen, een tot woonhuis ingericht BIJGEBOU~ zijnde' de poort van 
het voormali~ Klooster, KOEPEL, SOHUITENHUlti, VOLIèRE en groot 
naar den meuwsten smaak aangelegd 'PARK, waarin prachtige VIJVERS, 
zwaar opgaand GEBOOMT~ zeldzame HEESTERS en OONIFEREN, vrucht
bare TUINEN en BOOMliAARDEN, onderscheidene BOEREN- en ARBEI
DERSPLAATSEN met uitmuntende BOUW-, WEI- en HOOILANDEN, zich 
uitstrekkende tot aan de Zuiderzee met KOEPEL' aan het Zeestrand en 
pl . e vergezichte!!l. voorts welig groeiende DENNEN-, EIKEN- en RA.K
BOSS EN. Het oUIS bevat wit marmeren VESTIBULE en GANG, 
vier ruime BENEDENKAMERS, waaronder groote ZAAL, vijf BOVENKA
MERS PROVISIEKAMER, twee DIENSTBOnENKAMERS, KEUKEN, 
KELDER, ZOLDER en verdere gemakken, TERRAS en VERANDA, met 
zeldzaam fraai uitzicht in het park en op de Zuiderzee. h, (1"/ ,:' ", \ 

2. DOEREl"lERWEl"l met BOUW- en GRASLANDEN, opgaande 
BOOMEN, DENNEN- en EIKEN-HAKBOSSOHEN, aan weerszijden van den 
Oentraal-Spoorweg, grenzende aan het Stationsplein van Hulskorst, doorsneden 
door de Hierderbeek, ruim 100 hectaren in de Gemeenten Harderwijk en 
Nunspeet, uitnemend g~schikt tot daar~telling, van een :yANDGOED, 'of BUI-
TENVERBLIJF. W,V' {(J,j,! .'1,' .', /Id/, , i, /,/I'!"!'>" ',' ,11.' 

3. OJ!geveer, 150 hectarêll aan elklÎndéf' gelegen 'DEl"W~ÈN- en EIKE~~ 
OJt..KBOSSCHEl'\l in de Gemeenten Hat'derwijk' en Ermelo met BQE
RENWONING aan den Grintwe&, van Harderwijk naar Leuvenum, onge-
veer een half UUl' van het Station Harderwijk. " 

4. . ka.mpen uitmuntend DOtJWLJt..l"lD, gesohikt voer GROEN-
TEN , t,.. in de onmiddellijke nabijheid van Hardet'wijk, twee kampen 
HOOILJt..l'lD aan de Zttiderzee en een stuk GRll.SLJt..l"lD met 
HJt..KHOUT, in Hierden onder Harderwijk. 

5. Een stuk OOOILJt..rwD groot ruim anderhalve heotare, onder Putten 
en een aandeel of deeling in het. Pt#terbosch. 

In de Dennenbossellelll bevinden zich prachtige HEIMASTEN en 
BOOMEN geschikt voor de InUnèn en andere doeleinden. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij de Heeren: Notaris VAN OSSELEN te 
Nunspeet, E. J. VITRINGA op de Groote Bunte; aldaar, H. M. DE VRIES, 
Agent van de Nederlandsche Bank te 's Gravenha(/~ F.H O. OORES, DE 
VRIES te Empel in Rijn-P~'ui8en en HARTG.l!iR JAGER, werkbaas in 
Tonsel onder Ermelo. 

VAN 

VAN DER SCHEER Dockum. 
Export: naar Oost .. en West .. lndit!. ~ 

Fail 
Bij vonnis .: 

banK te Zwoll, 
tus 1883,' zijn 
HANS, wedu 
KAAIJ, en 
KAAIJ, Koop" 
handeld hebber 
DER KA.AIJ, 
KAAIJ en de 
yerklaard te zij 
aangevangen 0 
ming van den 
G. VAN DIGG 
de Rechtbank, 
en van den ond 
Nijkerk, tót Ou 

N'".A.. ( 
voor . de Erve) 
HULSHORST, 

. LEN, Mevrouw 
vele anderen. 

Tevens wordt 
BOEKWEIT 0] 



llW';II, Hpt verblijf der voor onze krligsdieust in lUIIie 
Ie IUansChapreu va,u hllt Engelsc,h Vreemden.le&ioen:, hier 
e, gc~ft -vee Terher en bll"wegmg, hetgeen memaml be .. 
11 kan, wanneer meD bedenkt, dat delle Soldaten rijkel\ik 
. Toorili~n zUn,· . . 
.lIt verwekken zij echter niemandj· alleen begeeren zij. en ook. 
l , dat ?:ij ongestoord hunnen :weg moson Baan en . de ver
mei de gewoue prijzen, betalen. 
dit bi1lij ke wenschen zUn, is hé! te vertrouwen dat de 
lIen; 'fOor wien het î 11' 0111 loop brengen dezer gelden gewis 
lordee,l is. voort. ~ullell gaa ... · om te toonen dat z\j het \,. 

van dil Garniz,n,en op prijs stellen en orde en rust TaU 

iide ,villen bandhànm. De Militaire ovcl'heid handbaafd 
'scJiillende Patrouilles 'des a'l'on'ds met lorg de orde, daaraan. 
burger gerust die taak toevertrouwen. en doet )vèl, oin 
ar geenszins mede Ie bemoeijen, en hunne kinderen des 
van litraal te hoû(fen,'Hèt ·ïitlilerl'olgen dier Palrpuilles • 
n 'JOOl' kroegen en tapperijen t, het tieren en schreeuwen 
aondel'lteid waar de drank veruit heeft, spoedig onrUllt 
.en. . . .. 
wat ' ,.·too aanleilliug kan geven te vel'müden t is gewis 
van ,iel' ingezetene. Welligt zoude het daal'om ot>k al4n ' 

n zijn t dat de neringdoenden in hunne Tapperijen en 
ltien tarieven in v,el'liehillende talen der bij hen te bekt>mene 

ophingen. . . 

De Notaris E. J. 111 T IC 1 G &. 
te N UIfSPEET, zal op V l'ijdagen den 31 
Octobel' en 14 Novembel' 18&6. telkens 
des voormiddags ten Elf Ul'e, in het 

5°. H.Gt,]J ÁKB 0 SC H DE SCR OTKAMP e'q llet 
NIEUWE GEPOOT, van Sectie C, N°, 3 en een 
gedeeltè van N°. I, groot ongeveer 5 Bunders 
25 Roeden. ' , \ 

60 • Het. HAKHOuT DE· BIRKHAGEN ,irt· het 
Tielsbosclt aan den H arde'rwijkerweg. van' 
Sectie C, een gedeelte van ;de Nos~ 19 en 20, 
groot ongeveer 3 Bunders 2q, ~o«;,den~ 

7°, I~l het, Tielsbosch,' van Sectie C, ecn ged!!elte 
• va,n de Nos, 6 en 20, groot ongeveer 3 Bun
ders,75 Roeden. 

8°, Do RIR,KHAGEN.aan den hoek ,van den' Ma .. 
ie~U!eg ; vlin Sectie C, ,Nos~ 21 en 22 ~n een 
gedeelte van Nos •.. 19 en 20, .gr~ot ongeveer 4 
Bunders 75 'Roeden. , . .-

9°. Het RA1{BOS.CH, DE STADHOF, meJ' het 
NIE:UWE G'EPOOT, van Secti~ B, Nos. r6S: 164 
en een gedeelte ,vaD: 165, groot ongerv~r 4 
'Bun<1efs 25 Roeden., ., ~ 

106• Het' Bdt/vrL~A.lVD met RA.K.HOfjT de KAL .. 
VERKAMP, van Sectie R, Nos. 166.167. 168 
en 'c'eo 'ged.eeltevan J65 cn 169, groot, pnge .. 

)v·èer 2 :Bunders. ' ' . . 

tlQ~ Uéf .BOUW LAYV:Dmet H AI(HOliTd~SCHAAP .. 
KAMP. van Sectie a, Nos, 160, 161, 16la ell 

, 162" groot 5 Bunders l)'Roeden 10 Ellen .. 
;:' ,. In' HulsMrsl onder .Nunspeet: ,ogem~nt Hel Wapen van Z utphtm te HARDBRWI1K, in 

et openhaal' doen INZETTEN en VElt K.OOPEN; 
BOUWUOVEN De ,1. OEI! en ZON':' 

"]ESTEMltJ, met al de daarbij behoorende 
~EUOUWEN, nouw- WEI- HOOILANOEN, 
IOUTGJ.i:\VASSEN en Uitgestrekte DENNENBOS
;eHEN, alles grootendeeJs aan en hij elkander 
'elegen J in de Buurschap, iJierden J Gemeente 
larilp.fwijk en in de Buurs,chappen Rulshorst en 
lOG, :dzen onder Nunspeet, groot ongeveer t 25 
:unders en zulks in de navolgeude Percelen: 

120 , "Het jj AKBOSCII ~a~ de Gellegatsallee ,over 
,. de' Beek',; \fan Seclie H. de Nos, 767,768 cn 

769, groot' 3 Bunders, 65 Roeden. 

in Hierden onder/, llarderwijk: 
De Bouwhof DE ROEF met het Bouwland 
den E.IV G en KR 0 MME N AK.K.E H, van Sec
deC; Nos~' ~1, 12, 13,14. ló, 16, 17. 18, 
de helft van 10 en een klein gedeelte van l,' 
groot ongeveer 7 Bunders. 
Het R A.K.HOlJT op den Eng. de helft van 
N°. 10 in Sectie C, groot 3 Bunders 50 Roeden. 
Het BOVWLANDmet HAKHODT DE BEEK
KAInP, van Sectie C, ,No, 2 en cen gedeelte 
-van N°. 1, groot ongeveer 4 Bunders 60 
Roeden. 
Het HAJ(BOSGHmetDENlYENBOOhJEN, 
HET ZOOMPJE en het NIEUWE GEPOOT, 
van Sectie Ct Nos, 8 en 9 en ecn klein o-e. 
declte van de Nos. 1, 6 en 7, groot ongev~er 
2 Bunders 65 Roeden. 

. .In 1Jier4en onder, Rar-de1'wijk.. ,," 
13°.' HetHAKHOLT en DENl';ENBOSCJl HET 

RUWEGEPOOT, van' Sectie,C. N~. 7 en een ge
deelte va~ 1· en 6, groot ongeV'e.er 23rBundcrs. 

14°. Èen DENNENBOSCH, van Sectie C, N°. 4. cn 
een ged~elt~ van Nos, 62. en ·63, groot .ongeveer 
4 Bundèrs '50 Hoeden. 

15°, Een DENNENBOsèH, van Sectie Ct :NO, 67 
en een gedeelte 'van 63, gr.ool ongeveer I) 
Bunders. . 

16°, Een DENNENBOSCll van Sectie C. N°, 6~, 65, 
66 cn~en gedeelte van 62 en 63, groot on
geveer 8 Bunders. 

1']0. l:en DENNENBOSCH , van. Sectie C, N°, Ó. 
en een gedeelte van 62 en 63, groot ongeveer 
6 Bunders. ' 

18°. De Bouwhof ZONNESTIUN', Vlln Sectie B, 
Nos, 152, 153~ 15~. 155. 156. 177, 178 en een 
gede~lte van 151 en 176, ~ groot ongeveer 3 
Bunders 75 Roeden, ,." 

190
• Twee Kampen BOUWLAND met HAKHOUT. 

van Sectie B.~ Nos, L48, 149, 150 cu ecn ge
deelte van' 147. 151,.on 176, groot ongeveer 
t Bunder 75 Roeden. 

,~O°. Twee' Kampen ·BOU.W LANIL met ,1lAKHO UT , 

:;. 



'Vàn Sectiè B, NGi. 144. 145, 146 en een ge
deelte van 147 en 176, groot ongeveer 2 

':Bunders. 
l>n de Buuf'fJchap 1l oophui!zenonde" NunsptJet: 

21°. Hel IiOOILAND met HAKHOUT DE TWIJG
WEERD aan de jJ[u,nnikehsteelf' van Sectie 
H. de Nos, 506 en 501. groot 3 Bunders, 30 
Roeden 60 Ellen.' ' , 

22"°. Twee KalJtipen HOOILAND met 'HAKHoUt 
als vaten, van Sectie H, de NOll. 516, 517 en 
518, ~root I Bunder 98 Roeden. " , 

28°. Een Mat: HOOILAND met HAKHOUT in de 
Hooikamp, van Sectie Hf een Vierde Gedeelte 
"Van de NOB. 479 cn 480, geheel groot 2 Bunders, 
29 Roeden t 30 Ellen. " , 

24~. Een stuk. HOOILAND DI LANGE KAMPt N°. 
440 van Sectie H, groot 1 Bunder 91 Roeden. 

2SO. Een stuk. HOOILAND op den Kletnmeen, N°. 
488 vaR Sectie H. groot 2 Bunders, 19 Roeden, 
80 Elleti~ .' , , 

ln de lJuu'f'8ehap Jlierden onder HarderwiJk: 
:l6u• Een en e~n half Mat H OOILAN D op den OOS

termeen, Nos, 171 en 172 van' Sectie A" groot 
86 Roeden 20 EHen. 

27°. Twee Kampen ;HOOILAND met HAKHOUT 
DE AKKERS, Nos, 18, 130, 131 én 132 van 
Seetie' A ,groof 3 Bunders 50 Roeden. 

28°. Het HOOILAND met HAI{HOlJT, DE KOOt. 
VVAGENAI(f(ERS, Nos, 20 en 21 van Sectie 
A, groot 3 BUIlders 35 Roeden 90 Ellen. 

29°. Het HOEVERWEILAND met HAKHOUT. van 
Sectie A,' N°, 120 en het grootste gedeelte van 
Nos, 41 en 47, groot ongeveer 5 Bûnders. 

Bij den toes]ag of de tweede Veiling zullen lin 
, Massá worden gebragt : ~ 

Percelen I tot en met IJ; Percelen 12 tot en 
'met 17; Percèlen 18" 19 en 20 en eindelijk 
in generale Massa de 20 eerste Percelen. ! 

De GOEDEREN worden aangewezen eIken 
Maandag, Woensdag en Donderdàg vl$ór de 
laatste VeiHqg door HARTGI!:R JäGlm te Tonsel 
onder Er'rnelo en door JAN JAGEn te Hio"den 
onder HarderwfJk. 

.Nadere inlichtingell 2lijn op trranko aanvrage te 
bekomen ten KantOl'e van vool'uoemden Not/u·is, 
'\VIllir ook de Veilingsconditiën ter, inzage liggen. 

Ure. 

Door K~rkvoogdèn en Notàbelen 
der Hervormdé Gemeente te Els
peet, zal op Donderdag den 30~teli 

, Octoher e. k.. des middags ten 12 
teil huize van JANSEN Mouw I Loge-

menlhoudt"r to Blspeet, 'Worden tlabll 

het B 0 u 'V'I!: N van eena 

S E. W N 
met bijlevering van «Ie' lBoodlge Boo'\l{/ 

Bestek en Teekening zullen van d. 
October ter inzage liggen bij genoem< 
menthouder. Aanwijzing in 'loco znl 
worden des morgens ten 10 ure op 
dèr Aanbesteding door den Architect 
llOEV EN, Pz. van HA.RDERWIJK. hij 
middels de noodige inlichtingen te ] 
zUn. 

JU .. Slein 
HEEREN eU DAMES K&PJ 
AmersfoQrt) zal in het begin 

gende week te ontbieden zijn bij d 
C. J. KLAAS EN , ' Logement het Wapen. 
venter te Harderwi,jk. 

OOR 
., Het verhandelde in de Gemeenteràads-Vergadering van 

$lal in de volgende 'Week geplaatst Worden. . 

Ru rger lij kc·' Sta n:dll 
1iIEIl\If ~ ~ JII/I]I!II :u3:: :JII3IL ~ JIIII[ ......,. . 

O~DERTRO(JWD, 11 Oct. Hendrik van de Poppe, 
tan Aaltje Vliem. en Hendrlkje Hendriks IJ. D. telli 

B E VALLEN, lIJ Oct. llendrikje Mee boer, geb. WittéV( 
den z. * J3. johallna Wegen, geb van Ark ••• - 14 
Scbaftenaar geb. AartseD, 11. 

BEf ALLEN, 14 Oct. Jallnetje nloijnen, 'fr. vau Aart 
OVERI,EOEN. 11 Oçt. Glietje Mulder, Tr, nu Jaçob K 

ROGGEBROODSpaUZE& 
van d8 Octoóer ;l8lJ6. 

De ~ ,Ned. Pond. te HARDBRWllX · fO,. 

" 6 » » » Nl.HURK » 0,1 

• » » » '» EnMIILo · • · · · » 0,/ 
IJ) " » » » :N 1111SPBJli'. · · · · » 0,1 
» » » » » ELSPEIlT · · · » 0,1 
111 » » » » HEERDE • • • • · ." 0,1 

" » lIJ » » OLDJlBIIOliill • · • • » 0,1 
lil » » " » HA.TUlI1 • • .. • • » 0,/ 

MAllK.TPRIJZEN,Van den 18 October 
_G~_ 

Hèl Neder!. ~Indde Rogge •••••••• , ••••• » 8.0 
» Tonnetje Boter (hOUdende 10 NederI, ponden). » 11,( 
» Slukje » 1 Nederl. pond ., •••••• » l,C 
_ Op de ~Iarkt ,vau heden 'WilS aançevoerd 120 mud 

Ij mud Boekweit. . 
, -"" ,,-,-,~,..."'----.:-_---~------~ 

Tel' Boek- en Stadsdrllkkerij vall J. WEDDING te Bar 



Hofdijkstraat. W.J. 1816 - 1888 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. Xj11 

Wille. Jacobus Hofd\~. 

Was eerat dorp.onderwijzer in de Betuwe. Werd ~ 1851 door be.!ddeDing vaR Jacob 

1eBBe, leraar Nederlands •• Ge •• hieden!. aan liet gymnasium te Amsterdam. 

ZijR gedieàten behoren tot •• De.t. voortbrengselen der Nederland.. ro ... tiek. 

Bekend.e werken: 1856 '''Hillltor! •• lIe ludseha'''Jl'' 

- 1864 "0.. VoorgelllfGht" 

~~~ K~ ~ /~ fl/I-nJ'''') 
~~~;~~~ .. ~- ~~~ 

~.i- ~ ~ AAlW-rrl~~ 
~~r~~~...&4~,,~~~ 

~. X~~~4/~Y~~4J~ ~~4 

?!;.61:i::. ~ ~a. ~ ~ ~~ /~~~ 7~ 
/// ~1M/~ ~~ ~.--t'~ ~,. ~ )t;.FT------- . ~ ~ t/ / 

'~jK~~~(I;~~.M~ 

~~~~. 





Hoge Geestpad 
Rsbl. 19 december 2002 



Harderwijk, 20 juli 2018

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

Hogesteeg = Hoge Varenweg

Bij Raadsbesluit dd 24 juni 1965 nr. VI/18 veranderd in: Hoge Varenweg.

 



De Hoogesteeg. 

L 1893, no. 81: Van den weg van Harderwijk naar Nunspeet of Molenweg, genoemd onder 

no. 83 ligger Bt tusschen de perceelen Sectie B nos. 1514 en 1663 in 

nagenoeg Noordoostelijke richting tot den Zuiderzeeschen straatweg, 

tuaschen de perceelen Sectie B nos. 1466 en 240c. 

Lengte: 692 m. 

Opgaande boomen 



20 juli 2018

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

Hoge Varenweg

Naam vastgesteld bij raadsbesluit dd. 24 juni 1965 nr. VI/18. Voordien Hogesteeg

Hoge Varen genoemd 1417 verpachting van o.a. het zesde slag, gelegen aan den eerten

dwarsweg die uit de heide komten strekt in het bosch aan Ricolt te3n Velde (incipit die

Hogevaren)?



Hogeweg. 



20 juli 2018

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

De Holzsteeg

.

L 1893, no. 72: Van het Zeesteegje genoemd onder no. 76 ligger B, tusschen de perceelen

Sectie A nos. 577 en 523, eerst in Noordoostelijke richting tot perceel Sectie A no. 1385 en

daarna in Zuidoostelijke richting tot perceel Sectie A no. 516, tusschen de perceelen Sectie A

nos. 1384 en 594.

De weg loopt gedeeltelijk over perceel Sectie A no. 595.

Lengte: 575 m.

Houten koker



Holtzstraat. 



Hondegatstraat 

L 1893, nr. 24: Van de Broederen of Markt genoemd onder nr. 33 ligger B, tusschen de perceelen Sectie 
E nos. 1416 en 1535 in Noord-Noordoostelijke richting tot de Hoogstraat genoemd onder 
nr. 21 ligger B, tusschen de perceelen sectie E nos. 309 en 331. 
Lengte: 70m 
Houten gooten met îjzeren deksels. 

1934 juli 7: Hondegatstraat 

M naar een ruimte onder het oude stadhuis al in 1630 aangeduid als HONDEGAT. Zij was 
toegankelijk vanuit de straat naast het stadhuis, de Snijderstraat (wegens het gildehuis der 
snijders (al in 1441». Het gat diende voor loslopende honden en voor gevangenen. 
(Resolutieboek nr. 4, 2 nov. 1629 fol. 364vso: Hendrick Peters wordt gecondemneerd in 
het Hondegat te zitten, 8 dagen) 
In 1672 werden er voornmae burgers in opgesloten die weigerden met de Fransen te 
collaboreren. Een tijdlang werden de namen Hondegatstraat (soms misspeld als 
Hondegardstraat) en Snijderstraat (soms missmeld als Suijderstraat) naast elkaar 
gebruikt. 
In 1934 officieel Hondegatstraat genoemd. 

OAH inv.38, folio.SS, nov. 1730, instructie armenjager 
1. Dat hij uijtgesondert twee dagen voor het Schependom als art.:3 den geheelen dagh door 

de Stadt sal gaen en ijder voormiddag een uijr lang sig op den Broederen laeten vinden, 
neerstig agt geven op alle vreemde Bedelaars Vagebunden en Suspecte personen en de 
Manspersonen brengen in de Kelder onder de nieuwe Raadcamer (waervan hem de 
sleutel sal werden ter hand gestelt) en de vrouwen en kinderen ten eerste de Stadt 
uijtbrengen sonder onderscheijt. 

2. dat hij ten mimsten driemaaien in ijder week sal visiteren alle Bedelaers Herbergen en de 
Manspersonen aldaer gevonden ter plaetse voors- brengen en daer van profiteren de 
boetens tegens soodaene Herbergiers in de Ordon- op 't Waeken gestatueert, inval die in 
geld betaalt werden. 

3. Dat hij de Buijrschappen Hierden en Tonsel twee dagen des weeks naukeurig sal visiteren 
en doorgaen, van Bedelaers sUijveren, jaegende deselve uijt het Schependom en de 
Suspecte van ondaden brengen in de gevenagenis voors-

4. Welke gedetineerde hij sal voorsien van water en Brood en daar voor in 24 uijrhen 
genieten 6 stuljv. 

S. Ende van Soodaene detentie aenstonts kennis geven aen den Heere Richter in der tijd. 
6. Dat hij sig sal wachten van dronkenschap en wandevoiren in het stuck sijnes dienst bij 

verbeurte van een vierendeel jaer tractement, en inmiddesl sijn dienst niet te min wae 
rnemen en voor de tweede mael bij cassatie, voor beholdens de eerste soowel als tweede 
mael de verdere correctie van Schepen na extigentie van saeken. 

7. Hoervoor sal hij gebieten allr jaer van de Stadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f.75 -- : --
van het Gasthuijs ................................................ 18 -- : --
van Hierden en Tonsel na onder gebruijke; ende alle twee Jaeren een nieue Rock en 
Broek 
Edog het sluijten on ontsluijten, uijt de Stadt brengen (waer van hiervoren gemelt is) 
mitsgaders het reijnigen van het gevangenen hu ijs, salonder het tractement begrepen sijn. 
Aldus tot vermeerdering, vermindering en verandering van Schepennen gearresteert den 
10 November 1730 

4 febr.1782 den armenjager voor het assisteren, correctie op de billen en het wegbrengen van den 
gedetneerden ................................................... f. 6 -- : --



Hondsdrafmeen. 

Bbsl. 23 apr 1981 

Plan 'vieidewaard. 



20 juli 2018

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

Hoofdweg

Raadsbesluit 28 juli 1961 no. VIII/23

Zevenakkers a/d Hoofdweg ORAH inv. Nr. 129 folio 39

1456 Wilt Voet verklaart dat Maes van Barnevelt, Coman Willem en Goe van Elert vrij en

ongehinderd van hem voeren mogen de rogge uit een kamp lands geheten de Soevenacker zo

die nu met rogge bezaaid is.



P.C. Hooftplein. 

Rbsl. 28 jul 19~1 no. VlIlj23 

Leefde van 1581 - 1647. Leider van de Muiderkring. Tijdgenoot van Vondel. Geboren te 

Amsterdam. Schreef veel werken o.a. Warenar, Gerard van Velzen, een drama, de Nederlan 

se Historiën. 



P R I V I LEG I E. 
1:::11 ydcr );port 'Ocrboodm kY OElrvy 'O/tIl de Heeren Smatcn 
(je/lcrMi,imlatode/l3 o. Jfr~~ufli 1642. endel,gr:voegbde 
dtmcbe 'Oan );peegbcn de Pro'O!ntÎc 'Ot1Jl Hol/ttl1t 'Ocrgullt 

altII, LOll)s EIZf!Oier boel~erkt!oper tot rUlmflerdam , dit tccgCJtr/!oar
d{~b bock.., geintitulecrt: P. C. Hoofts Neederlandfcht!...> 
Hillori~n feedert de ooverdraght derHe~r[chappye 
van Kalzar Kaard den Vyfden op KoonmgPhilips i 

zynen ,zoon: billfIeIl, den ,9dt 'VtM necf1cllticIlJattrIJp" direffebk,. 
ojtindiréffeMiJ in' t gfóot ófie klein, te d~~11 ofte dom druk!5~'1 , Ofte 
elders gedrul1t ill de~ Provintim ofte • tnfoort va/! dien tebrCllgCll~te 
Tlcrkgopcn,ojie Uitte gCf!OCJt z';mder fon[ètlt Vt1Jl dm voo1'\: E1Zf!Oier, 
op de verbeurte ·van de Ikutry,cdrul:t,e exemp/aarm en drybondert (a
mbt; guMms, zgo I, den 1)ru'~lfr als den f/erkEopertc lJcrbeurcn > 

t' I1pplic(Crm als lIûarder I, de Or~~illelc OUro/ell te feil is. 



P RIV· I LEG I E. 
~~l yder 'ivort 'Verbooden i?Y Dflroy 'Ván' de Heerm St?:laten 
yencrttitl, in dato den 3 o. Augufli 1 642. en de f?jgevoeghde 
Vf ttziche "van weeghen de Pro'Vintie '"van Hol/ant :ve'l!flJt 

aan,LoUJs Elz.§ViifY boel\per~oper tot dmflerdam ~dit teegertwóo/
digh. boek.."geintituleert: P. C. Hoofts N eederlandfch6, 
Hillorien feedert de ooverdraght der Hèer[chappye 
van Kaizar Kaard den Vyfden op Koöning Philip$ '.l 

zynen ,zoon: binnen den .tyelt van me'gentienJaare)z.., direflebT(' . 
oftindiré'ëlefy~ in' t i!~ot Ofte klein) te drultk!In ofte doen dru~kf!i, Ofië .. 
elders gedrukt in deeZ! Pro'Vintien ofte ' treJoort 'Van diente ,brengen",te 
verkeopen)ofte ûit te geeven Z!}nder C01!fènt'Van den :.000% Elztvier; 
op de 'Verbeurte ,'Van de naargedrul~e exemplaaren endryhondert Ca
rolus (juldens:> Z!}O l?Y den 'Drul~~ als den Ver~operte1Jerbeuren> 
i applicceren als naarder & de Or~ginele OflrOJen te fien iJ. 



~T:" 

;0.-

P R I V, I LEG I E. 
ElI yder wort verboodeli ~ DElroy '{Jin' de Heeren Smaten 
rjeneraàf, hu/ato dm 3 Q. )jugufli 1 642., en de b.igevoeghde 
d ttzl.che van weeghen de Provintie,.van Hollant .verg,!.'Jt 

aan,Lo11Ys Elzevi~r ~oe~erktioper tot dmjférdam,ditteegbtn/óà[.; 
digh. boekv_ geintituleert': .P. C.Hoofts N eedcilanatèhè;;.,. . 
Hillorien {eedert de ooverdraght der Héèrfchappye 
van Kaizar Kaard den Vyfden 9P Koöning Philip! -, . 
zyne~ ,z~ori,; binq.en;den .tydt van 1Jeigentimfaatetz i; direEle!r.t'· . 
ojtindirefle!ik,? in' t grootCfte klein, te druftkf;n ofte-doen dru\~n~, fftii .
elders gedru'~ it~ dee?;!! Provintim ofte • trefoortvan .die1lte \br~ng~t4te 
verkt30Pell,ofte uit te geeven Z!Jnder c01!fèntvande~l voo.1z:: E1R..fDier;t 
op de verbeurte .van. de naargedrukf.e exemplaarenmdrybimdert Ca
rolus <Juldens, z!}O -kJ den Vrul\.kt! als den !7è~operte l'e11Jeurm:l 
t applieeeren als naarder f?y de Originele OElroym te jien ü. 
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Het Hooge pad. 

L 1893, no. 154: Van het Zuidelijk uiteinde van den Hoogenweg, genoemd onder no. 126 

ligger R, op den Westel~ken hoek van perceel Sectie» no. 237, in 

algemeen nagenoeg Zuid-Zuidoostelljke richting over den spoorweg van 

Utrecht naar Kampen tot de Engesteeg, genoemd onder no. 120 ligger 

Bt op den Zuidwestelljken hoek van perceel Sectie» no. 910. 

Het voetpad loopt over de perceelen Sectie ~ nos. 237, 934, 937, 297, 

296,295,294,291,292,998,997,996,995,994,1026,992,991, 

990, 1265 en 910. 
Lengte: 1170 m. 

Houten paal 

2 Vonderl!l 

2 Afsluitboomen 

Rails 

De onderhoudsplicht berust b~ de Nederlandsche Centraal spoorweg 

Maatschapplj wat betreft het gedeelte van het voetpad gelegen op 

perceel Sectie D no. 1026 benevens de afsluitboomen en de rails. 

De eigenaren van de perceelen Sectie D nos. 237 en 934 zljn gemeen

schappelljk onderhoudsplichtig voor wat betDeft den vonder blj einde 

D 237. 
De eigenaren van de perceelen Sectie D nOB. 297 en 296 zljn gemeen

schappelljk onderhoudsplichtig voor wat betreft den vonder b~ einde 

D 297. 



De Hoogesteeg. 

L 1893, no. 81: Van den weg van Harderwijk naar Nunspeet of Molenweg, genoemd onder 

no. 83 ligger Bt tusschen de perceelen Sectie B nos. 1514 en 1663 in 

nagenoeg Noordoostelijke richting tot den Zuiderzeeschen straatweg, 

tuaschen de perceelen Sectie B nos. 1466 en 240c. 

Lengte: 692 m. 

Opgaande boomen 



De Hoogeweg. 

L 1893, no. 126: Van den Singel, genoemd onder no. 151 ligger Et tusschen de 

perceelen nos. 1174 en 1321 in algemeen negenoeg Zuidoostelijke 

richting tot het Noordelijk uiteinde van het Hoogepad, genoemd 

onder no., 154, ligger E, tusschen de perceelen Sectie D nos. 242 

en 1324. 

Lengte: 310 m. 

16 palen 

Opgaande boomen 



De Hoogstraat. 

L 1893, no. 21: Van het Noordelijk uiteinde van de Rabbestraat, genoemd onder no. 22 

ligger B, tusschen de perceelen Sectie E nos. 208 en 1160 in algemeen 

Oost-Zuidoostelijke richting tot het Westel\~ uiteinde van de Groote 

Poortstraat, genoemd onder no. 20 ligger Bt tusschen het Zuidel~k 

uiteinde van de Kromhoutsteeg genoemd onder no. 18 ligger B en het 

Noordelijk uiteinde van de Schoenmakersstraat genoemd onder no. 25 

ligger B. 

Lengte: 206 m ... 

Houten goot met Uzeren deksel 

Lantarenpaal 

2 Schamppalen 



Hoornmeen. 

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



Harderwijk, 20 juli 2018

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

Horloseweg

Naar de veldnaam Horlo (ca 855 Honrlo?) in Ermelo

 



Horsterhout 
Rsbl. 19 oktober 2000 



Houtkamp. 

Rbsl. 15 okt 1981 

Weg tussen Elleboogsteeg en de Tuinstraat. 

Naam houdt verband met de dest~d8 aanwezige houtwal van Arendsen. 

/rJ .. 
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Hovenierspad. 

Rbsl. 17 dec 1981 

Pad tussen Houtkamp en Frisialaan. 



Hueclum’s- of Zusterenstraatje = Academiestraat

inv. Oud Archief nr. 1018. 
Ingekomen- en verzonden brieven. 1641 en 1642. Oorspr. en minuten. 8 stukken.
N.B. De brieven betreffen een legaat van f 900 door Gerlacia Voet, weduwe van Johan Luloffs te
Deventer, aan de weduwen in het Hueclum's- of Zusterenstraatje vermaakt
(De familie Lulofs bezat tussen 1700-1785 het huis in de Academiestraat, sectie E nr. 963,  op de
locatie waar later de school stond. (K.Chr. Uittien)



Harderwijk, 20 juli 2018

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

De Hulstweg

L 1893, no. 102:
Van den Binnenweg, genoemd onder no. 99 ligger B, tusschen de perceelen Sectie
B nos.. 541 en 567 eerst in nagenoeg Zuidwestelijke richting tot perceel Sectie B
no. 563 en vervolgens in algemeen Westelijke richting tot den Beekhuizerweg,
genoemd onder no. 104 ligger B, tusschen de perceelen Sectie B nos. 577 en
1309.

Lengte: 177 m.

M.: naar de hulst die langs deze weg overdadig groeit.

1952: voorstel gemeentewerken handhaven naam.
 
11 april 1416: Schepenen en Raad verpachten het land gelegen tussen de stad en
“die Hulste” in 5 kampen voor 20 jaren

10 september 1424: Schepenen hebben in het openbaar bij opbod aan Jan Liemansz
gedurende 8 jaar verpacht “de Hulste”.




