
De Kaatsbaan. 

L 1893, no. 7: Van de Keizerstraat, genoemd onder no. 6 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie E nos. 2104 en 2136 in Zuid-Zuidwestelijke richting 

tot het Oostelijk uiteinde van de Visohmarkt, genoemd onder no. 11a 

ligger B, tusschen de perceelen Sectie E nos. 1833 en 1351. 

Lengte: 78 m. 

Lantarenpaal 



Kajuitmeen. 

llbsl. 17 mei 1973 nr. VIII/18. 



Kampenmeen. 

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



Harderwijk, 22 juli 2018

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

Kampweg

Waarschijnlijk naar de veldnaam Grote Kamp die al in 1294 in het Noordoosten van de stad vermeld wordt.
De weg liep oorspronkelijk vanaf de Hogeweg, gedeeltelijk ook, onder de naam Zandsteeg, in een grote
boog rondom de enk (Stadsdennen) naar het begin van de huidige Leuvenumseweg. Thans is de naam
beperkt tot het kleine deel vanaf de Hogeweg tot de Verkeersweg.
Mogelijk ook verwijzend naar het voormalige Belgenkamp (1914-1920) omdat het tot 1917 Zandsteeg was.

1917-08-04 Voorstel Kampweg vanaf de Rijksstraatweg tot aan de spoorbaan, thans Zandsteeg.

1927-12-22 Raad: Kampweg.

1931-07-08 Kampweg en de Zandsteeg van Hierdenseweg tot de Deventerweg voortaan Kampweg.

1933-12-14 Naam gedeelte Kampweg liggende tussen spoorban en Deventerweg te wijzigen in Verlengde 
Kampweg

1934-07-26 Opening wielerbaan tussen Kampweg en Stadsdennenweg.

1946-11-07 Eerste elektrische verlichting aan de Kampweg, Boekhorstlaan en Parallelweg.

1950-06-25 Sloop wielerbaan.

1952-00-00 Voorstel gemeentewerken handhaven bestaande naam.

1953-02-20 Voorstel verplaatsing hoofdingang Kerkhof naar de Kampweg.

1962-11-08  Raadsbesluit: Gedeelte van de Kampweg tussen de industriespoorlijn tot de Wittenhagen te
wijzigen in “Zandlaan”.
“De Kampweg zal bij de uitvoering van het uitbreidingsplan in 3 gedeelten worden gesplitst en
ten dele worden verlegd. Wij zijn van oordeel dat het gedeelte van de Kampweg ten Noorden
van de Verkeersweg niet van naam veranderd moet worden, zulks met het oog op het belang
van de bewoners voor wie het altijd minder prettig is, indien een straat van naam verandert.
Het gedeelte tussen de Verkeersweg en de Alberding Thijmlaan wordt Herman de Manstraat
genoemd, terwijl het resterende gedeelte tot de spoorlijn de naam J.P.Heyelaan verkrijgt”.

 



Kapelsteeg:. 



Harderwijk, 24 juli 2018

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

Kapittelstraat

Raadsbesluit 15 oktober 1981

Weg tussen Tuinstraat en Selhorstweg

Naam ontleend aan het Kapittel Utrecht, waaraan de oude bouwhof Selhorst toebehoorde.

Het kapittel van Sint Marie
Het kapittel (of proosdij) van St. Marie in Utrecht was een van de belangrijke grondbezitters
in Harderwijk en omgeving. Hoe St. Marie haar bezittingen op de Veluwe verkreeg is niet
bekend. De eerste vermelding van bezit daar dateert al van voor 1229. Voor het beheer van de
goederen had het kapittel o.a. in Harderwijk een hof/boerderij gesticht, “Selhorst”, waar een
meijer het bezit beheerde. Hij zorgde voor het innen van de pacht.

Kapittel
Een kapittel is een college van kanunniken verbonden aan bepaalde Rooms-Katholieke
kerken. Het zijn geestelijken die niet als monnik leven maar zich wijden aan zielszorg en
koorgebed. geestelijke gemeenschap of bestuurscollege. De naam kapittel werd aan dit
college gegeven omdat tijdens bijeenkomsten in de kapittelzaal een kapittel of hoofdstuk uit
de Bijbel werd voorgelezen. Tijdens hun koordienst dragen zij een bijzonder, paars, gewaad.
De oudste kerk van Harderwijk, de Sint Nicolaaskerk, behoorde tot dit kapittel. De kerk lag
halverwege de weg van de Luttekepoort naar St. Jurriën, de Kerkstraat. In 1524 werd de kerk
afgebroken. 

 



Harderwijk, 24 juli 2018

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

Karel Doormanlaan.

Karel Willem Frederik Maria Doorman. (1889 - 1942) . Nederlands zee-officier.

Werd in 1940 commandant over het vloot-eskader in Ned. Indië (Schout-bij-nacht) en
in 1942 na het uitbreken van de oorlog met Japan commandant van de Combined Striking
Force. Hij sneuvelde bij de slag in de Javazee. Zijn woorden: "Ik val aan, volg mij"
werden heel bekend.

De familie Doorman heeft enkele jaren in Harderwijk gewoond (1903-1907). Vader Doorman
was Kapitein-Kwartiermeester bij het Koloniaal Werfdepot.
Het gezin plaatste een aantal advertenties uit het Overveluwsch Weekblad/Harderwijker
Courant. Naast de zoek-advertenties van mevrouw Doorman naar een dienstbode zien we ook
berichten dat beide zoons in Amersfoort naar de HBS gaan en regelmatig overgaan. Vader
Doorman maakt zich verdienstelijk in een schoolcommissie van Harderwijk en nam zitting in
de comissie belast met het afnemen van het eindexamen voor officier te Kampen. Er is ook 
een advertentie van de Kapitein-Kwartiermeester waarin het e.e.a. worden aanbesteed. De
inschrijving vindt plaats bij de achteringang, aan de Smeepoortenbrink, van zijn huis. Uit die
advertentie blijkt ook dat Doorman diende bij het Koloniaal Werfdepot.

 



Kastanjelaan. 

Rbsl. 26 feb 1960 nr. 11/7 
Loopt van Engelserf naar de Middenlaan. 

Complex "Engelserf" 



Harderwijk, 24 juli 2018

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

Ten Katestraat

Raadsbesluit 8 november 1962 nr. X/11

Jan Jacob Lodewijk ten Kate Den Haag, (23 december 1819 - Amsterdam, 24 december
1889), was een Nederlands dichter en dominee. 

Ten Kate was een zoon van de commies bij het ministerie van Marine Jan Herman ten Kate
en van Johanna Henrietta Adriana de Witte van Haamstede. Hij groeide op in zijn geboorte-
plaats Den Haag, samen met zijn broers Mari en Herman, die bekende schilders zouden
worden. Hij werkte aanvankelijk als kantoorklerk, maar werd daarnaast in 1834, als veertien-
jarige, lid van het Haagse literaire gezelschap 'Oefening kweekt kennis', dat in dat jaar was
opgericht door onder anderen Samuel Johannes van den Bergh en W.J. van Zeggelen. Daar
leerde hij de predikant en filantroop Ottho Gerhard Heldring kennen, die onder de indruk was
van de intelligentie en het dichttalent van de jongen, wiens eerste bundel Gedichten al in 1836
verscheen. Heldring bood Ten Kate een plaatsje op zijn zolder aan, waar hij zich kon voorbe-
reiden op een academische studie. Na een jaar kon hij zich in 1838 als student theologie
inschrijven aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij studeerde af in 1843. Samen met Anthony
Winkler Prins richtte hij in 1842 het berijmde literaire tijdschrift Braga op, waarvan twee
jaargangen verschenen. Hij werkte als predikant achtereenvolgens op Marken en in Almkerk,
Middelburg en Amsterdam, waar hij op 15 april 1860 door de plaatselijke predikant Tonco
Modderman werd bevestigd in het ambt.

Op 7 mei 1845 trouwde hij in Den Haag met Johanna Sophia Waldorp, een dochter van de
schilder Antonie Waldorp. Hun zoon was de kunstschilder Jan Jacob Lodewijk ten Kate.

Ten Kate was een zeer productief dichter, die gemakkelijk kon rijmen. Zijn bekendste gedicht
is De schepping (1866), waarin hij probeert Bijbelse en natuurwetenschappelijke standpunten
met elkaar in overeenstemming te brengen. Hij vertaalde ook buitenlandse literatuur, waaron-
der Paradise Lost van Milton en in 1879 de Faust van Goethe. 

Ten Kate verdiende voor zijn tijd behoorlijk wat: in een nota die hij opstelt voor Sijthoff is te
zien dat hij voor de vertaling van de Psalmen 3000 gulden ontving, voor de fabels van La
Fontaine 2000 en voor Miltons Paradise Lost 2500 gulden.  Het weekloon van een werknemer
bij uitgeverij Sijthoff was daarentegen een paar gulden.  



Harderwijk, 25 juli 2018

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

Keizerstraat = was ooit Kleine Haverstraat (zie ook onder Stadswal) 
nu de straat vanaf de Kromme of Kleine Oosterwijk, langs het Stadhuis. 

L 1893, no. 6: 
Van de Rechte Oosterwijk genoemd onder nO.2 ligger B, tusschen de perceelen Sectie E no.
1660 en 114a en Oost~Zuidoostelijke richting tot het Noordelijke uiteinde van het
Molenstraatje, genoemd onder no. 9 ligger B, tusschen de perceelen Sectie E 110S. 1957 en
2150.

Raadsvergadering 27 ~11-1885 "nieuwe namen"
de straat lopende van den hoek van de Kromme Oosterwijk langs de Zoutkeet en het
Hospitaal tot aan de Molenstraat.

ORAH inv.nr. 160
zijstraat Wullewever (cq Luttekepoortstraat) het Keizerstraatjen bij Gerrit Maachs in
te gaan

Zetting van de verponding I correctie exempL In RAG (Arnhem)
In de Olijstraat : tot Keijzer met die Olijmolen en de schuyr

Recognitieboek 158 folio 2verso d.d. 13-1-1810:
Dirk Roest echtgenoot van Johanna Wentelaar neemt hypotheek op 2 huizen:
Haverstraat hoek Keizerstraat, huis nr. 487 en huis nr. 478 in de Keizerstraat bij Jan
Bleumink
(Huls nr. 487 is Sectie E-547 hoek Grote en Kleine Haverstraat en nr. 478 (E-543) ligt
ernaast in de Kl. Haverstraat. Hieruit volgt dat de Kleine Haverstraat toentertijd
Keizerstraat heette)

 



Harderwijk, 25 juli 2018

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

Kelvinstraat

Raadsbesluit 26 jun 1975 nr. VII/1.

Kelvin (1824 - 1907). Brits wis- en natuurkundige en uitvinder. Bekend door zijn
temperatuurschlaal en bijdragen tot o.a. de ontwikkeling van de kabeltelegrafie en
verbetering van verscheidenen nautische instrumenten.

William Thomson, eerste Baron Kelvin, (Belfast, 26 juni 1824 – Largs (Schotland), 17
december 1907) was een Brits natuurkundige en wordt gezien als een van de belangrijkste
natuurwetenschappers van de 19e eeuw. Zijn belangrijkste werk lag op het gebied van de
wiskundige analyse toegepast op natuurkundige problemen en in de thermodynamica.

Thomson (beter bekend als Lord Kelvin, hoewel hij die titel pas laat in zijn leven kreeg) werd
bekend onder het grote publiek door zijn rol bij de aanleg van de trans-Atlantische
telegraafkabel. Van groot belang waren ook zijn verbeteringen aan het standaardkompas. 

Schaal van Kelvin
De kelvin (symbool: K) is de eenheid van thermodynamische temperatuur, een van de zeven
basiseenheden van het SI-stelsel.

De schaal is genoemd naar de fysicus William Thomson, die later in de adelstand werd
verheven als Lord Kelvin.

De definitie van de kelvin-temperatuurschaal bestaat uit twee delen:
 0 K is gelijk aan het absolute nulpunt, de laagste temperatuur die theoretisch bereikbaar is
(alle moleculaire beweging is bij deze temperatuur afwezig).
1 K is het 1/273,16e deel van de thermodynamische temperatuur van het tripelpunt van water.
Dit tripelpunt ligt 0,01 °C (graden Celsius) hoger dan het smeltpunt van ijs. Vandaar dat in de
omrekening naar graden Celsius de waarde -273,15 gebruikt wordt, want 0 °C is gedefinieerd
als de temperatuur van smeltend ijs in water bij p = p0.

De schaal van Kelvin is in feite afgeleid van de schaal van Celsius, met een ander nulpunt. De
Celsiusschaal kan worden uitgedrukt in kelvin maar er is een belangrijk verschil. In de
thermodynamica kent men het begrip thermische energie. Grofweg is dat de energie die in de
thermische beweging van de moleculen opgeslagen is. Deze energie is evenredig met de
absolute temperatuur T: 

 



Harderwijk, 25 juli 2018

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

Kennedylaan.

Rbsl. 18 nov 1965 nr .. XI/11

 



De straat achter de Kerk. 

L 1893, no. 42: Van het Oostelijk uiteinde van het Achterom, genoemd onder no. 52 

ligger B, tusschen perceel Sectie E no. 1615 en het Noordwestel\~ 

uiteinde van de Korte Kerkstraat, genoemd onder no. 48 liggen Bt 

eerst in algemeen Noord-Noordoostelijke richtirrg tot perceel Sectie E 

no. 1443 en vervolgens in nagenoeg Noordwestelijke richting tot het 

Zuidelijk uiteinde van het Bongersteegje, genoemd onder no. 38 ligger 

B, nabij den Zuidoostelijken hoek van perceel Sectie E no. 1909. 

Lengte: 113 m. 

2 Lantarenpalen 



Harderwijk, 25 juli 2018

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

Kerkpad

1952 Voorstel gemeentewerken:
officiële namen Rijksweg en Duinpad zijn plaatselijk onbekend. De naam Kerkpad is
algemeen gebruikelijk. Dit pad liep voorheen van het veld (de hei) naar de kerk in
Hierden en werd als zodanig gebruikt.

 



Harderwijk, 26 juli 2018

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

Kerkplein

voormalig kerkhof

resolutieboek:
1659-02-16 den Rector aan te zeggen dat geen kinderen haer behoefte op te doen
1674-07-30: berijden van karren en wagens
1764-05-25: repareren van de ringmuur in adris gehouden
1769 ringmuur afgebroken
1772 herbouwd
1811-07-22: plan van een kerkhof buiten de stad overgezonden

Naar de Lievevrouwe- of Grote kerk. Deze wordt kort voor 1400 binnen de stadsmuren
gebouwd als Mariakapel, later vergroot en vanaf 1415 parochiekerk. In 1799 viel hoge toren
in elkaar en vernielde een groot deel van het kerkschip. Wederopbouw van de toren vond
nooit plaats.

 



Het Kerksteegje. 

L 1893, no. 44: Van de Donkerstraat, genoemd onder no. 43 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie E no. 1473 en 1729 in nagenoeg West-Noordwestelijke 

richt~ng tot den weg achter de Kerk genoemd onder n0 9 42 ligger B 

tusschen de perceel en Sectie E nos. 1730 en 1443é 
Lengte: 52 m. 

Houten goot met ~zeren deksel 

Houten paal 



Harderwijk, 13 maart 2020

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

Kerkstraat ook Vrouwen Straat, De Nieuwe Straat of Nijestraat.

L 1893, no. 41: Van de Bruggestraat, genoemd onder no. 34, ligger B, tusschen de perceelen
Seotie E-848 en 1122 in Zuid-Zuidwestelijke richting tot de straat achter de
Kerk genoemd onder no. 42 ligger B, tusschen de perceelen Sectie E-1443
en 872.
Lengte: 125 m.

Oud Archief Harderwijk, inv. 2030, fol. 43v.  Dr. Enst Brinck.
In de Vrouwestrate, daar onse schuijr nu staet is eertijds een grote brouwerij geweest. Daer
verkeerden de aerdtmannekens veel ende als men brouwen soude, maeckten sij die nacht van
te vooren een groet getier met de tonnen, tobben etc. Te verbeuren ende te versetten anders
niet als off men dadelicken broude. ‘s Anderen daechs was alles wederom op zijn schick. 
De huijsheer liet haer een klein kleerjin 2 off 3 . . . . .(onleesbaar, maesen?) ende leiden ‘s
nachts in ‘t brouwhuijs ende de cleederkens wierden in der nacht wechgedragen ende de
aertmannekens en quamen noyt weder van die tijd aff.

Kroniek van Harderwijk 
23-4-1453 Het terrein van de kjosterij in de Nijestraat (Vrouwestraat) vergroot met een

gedeelte van een erf van Coop van Vanevelt.

Recognitieboek 130, 12 juni 1472
Haar hof In de Kerkstraat bij de begijnen.
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Harderwijk, 26 juli 2018

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

De Kieftweg.

L 1893, no. 100: Van den Engelsweg, genoemd onder no. 97 ligger B, tusschen de perceelen
Sectie B nos. 1316 en 534 eerst in nagenoeg Oostelijke richting tot perceel
Sectie B no. 530 en vervolgens in algemeen nagenoeg Zuidelijke richting tot
perceel Sectie C no. 361, 3 M.voorbij de perceelen Sectie B nos. 529 en
530.
Lengte: 420 m.

1952 Voorstel gemeentewerken Kieftweg en een naamloze weg (is in feite één weg) noemen
Kieftweg, genaamd naar die Kieftkampen aldaar aan de Molenweg gelegen

1815-01-18 Essenburg ?: Het erf en goed de Kieviet nr. 63 met ca. morgen land

Schrassert II blz. 183: 1718 de Kijfkampen door de stad verkocht

 



Kielmeen. 

libel. 17 mei 1973 nr. VIII/18. 



Kievitmeen. 

Rbsl. 21 jun 1979 

Plan Vogel waard. 



Kinderhuissteeg=Schoolsteeg (ook wel Gasthuisplaats) 

recognitie folio 91 v dd 31-8-1802: Paulus Mooyen (ev Barta Camps) verk.Otto van 
Buuren (ev Hendrikje van Gaaien) huis en erf Vehestr. tussen L.en A.Gelderman en 
de Kinderhuissteeg f.1 .090,= (betreft huis Sectie E nr. 803) 

not.v.Meurs akte 114 dd 19-6-1830 Beert Goossen (visser, ev Zwaantje Dijk) 
toew.huis 83 Vijhestr.tussen Jan Luiting en steegje naar kinderhuis, aan Andries 
Zegers (bakker)(bod f.950,=). Geerfd van Hendrina v.Galen en Otto v.Buren. (betreft 
huis Sectie E nr. 803) 



Kippesteeg = Blauwverversteeg

wordt vermeld in “de Harderwijker” van 16-1-1904 op pagina 2 naar aanleiding van
een ongeval.
“Door den hevigen wind in den nacht van Woensdag op Donderdag is een stuk onzer
stadsmuur aan den zeekant naar beneden gestort. Het perceel in de z.g.
Kippesteeg, er aan grenzende, is hierdoor deerlijk gehavend en bereids door de
bewoners verlaten”.  
(Het betreffende perceel is sectie E, nr. 1257, lokaal bekend als wijk A, huis 163,
wordt in 1920  Blauwverversteeg nr. 10.) 

Brief van drukkerij Mooij, d.d. 7-6-1930:
Weled. Acht. Heeren,

Ondergeteekenden nemen de vrjheid zicht tot U te wenden met een vriendelijk
verzoek, betreffende de bestrating van de ”Verversteeg”, ook wel bekend als het
“Kipsteegje”.

Overwegende
1e: Dat dit steegje, ten gevolge van de poort daarin, door Burgemeester

 Kempers zaliger aangebracht, in den Volksmond aangeduid met “KEMPERSPOOR-
TJE” of ook wel met “HET GAT VAN TRUI” , de laatste jaren èn door ingezetenen,
èn door Vreemdelingen, hoe langs hoe meer wordt betreden, om van het schoone
uitzicht te genieten;

2e: Dat genoemd straatje zeer moeilyk te begaan is door de bergen en dalen,
 die zich tusschen de ronde keien openbaren;

3: het gras, dat daarin, mede door de vecaliën van honden, katten en 
menschen welig tiert, en zyn wortels rondom de keien heeft gestrengeld, wel niet
voor verpachting in aanmerking zal kunnen komen;

verzoeken zy beleefd, doch dringend, wel te willen overwegen, genoemd
straatje eens netjes door de Stadswerklieden te doen in orde te maken.

Met verschuldige Hoogachting een Eerbied,         
Ueds. Dw. Drn.

W.g. W. Brouwe
M. En W. Buijtenhuijs.

Aantekeningen: B 419 
CA
10 juni 1930

potlood aantekening:
Moet schoon gehouden worden
door de aangrenzende bewoners: Brouwer, Mooy, Buijtenhuijs(?)







Kippesteeg 

wordt vermeld in "de Harderwijker" van 16-1-1904 op pagina 2 naar aanleiding van 
een ongeval. 



Klaproosmeen. 

Hbsl. 23 apr 1981 

Plan Weidewaard. 



Klaproospad. 

Rbsl. 23 apr 1981 

Plan vieidewaard. 



Klarinetdreef 
rbsl. 14 maart 1996 



Klavermeen. 

Rbsl. 23 apr 1981 

Plan Weidewaard. 



De Kleine Haverstraat. 

L 1893, n~. 28: Van de Groote Haverstraat, genoemd onder no. 30 ligger B, tusschen 

de perceel en Sectie E nos. 1891 en 547 in algemeen West-Noordweste

lijke richting tot de Luttekepoortstraat, genoemd onder no. 31 ligger 

B, tusschen de perceelen Sectie E nos. 559 en 534. 
Lengte: 81 m. 

Houten goot met ~zeren deksel 

J oï,rp Pomp 

B~ raadsbesluit dd" 28 feb 1985 is de naam gew~zigd in "Vuldersbrink" 



Kleine Marktstraat 

L 1893, no. 16: van de Hoogstraat, genoemd onder no. 21, ligger S, tusschen de 
perceelen Sectie E nos. 332 en 380 in nagenoeg Noord-Noordoostelijke richting tot 
de Vischmarkt, genoemd onder no. 11, ligger S, tusschen de perceelen Sectie E 
nos. 371 a en 372. Lengte: 40 m. Houten goot met ijzeren deksel 

ORAH, inv. 160 Zijstraat Hooge Straet Cleine Merckstraet. (hier kan de 
Kromhoutsteeg worden bedoeld) 
zie ook: 
KLIJNE MARKTSTRAAT = Kromhoutsteeg 
recognitie d.d.1-11-1762: 
erfg. van Maria van Elfrinckhoff verkopen aan Oldert Oldersen en vrouwe, een hus in 
de Klijne Marktstraat tussen Het Kromhout en Evert Wesen-hagen voor f. 161,=. 
Het betreft hier perceel! Sectie E nr. 404. 



~Lft2 " '1 
De Kleine Mheensteeg. 

L 1893, no. 67: Van den Zuiderzeeschen straatweg tusschen de perceelen Sectie A nos. 

1745 en 1360 in algemeen nagenoeg Noordel\~e richting tot perceel 

Sectie A no. 1611 tusschen de perceelen Sectie A nos. 1668 en 1346. 
Lengte: 884 m. 

16 Schamppalen 

De onderhoudsplicht berust bij de eigenaren van diverse perceelen. 

Bij rbsl. dd. 24 jun 1965 nr. VI/18 verandend in: Kleine Mheenweg. 



Kleine Oosterwljck. 



Kleine Varenweg. 



Harderwijk, 28 augustus 2016

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

Kloksteeg = het Achterom of Kerkplein, de steeg langs de Wheme, rechts van de
Grote Kerk

bron: 
Mevrouw Meta A. Prins-Schimmel tijdens een rondleiding rondom de kerk in 2016. 



W. Kloosstraat. (1 859 - 1 938 ) 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11 

Willem Johannes Theodorus Kloos. 

Ned. letterkundige. Studeerde klassieke letteren. 



Klooster. 

L 189.3, no. 47= Van peroeel Seotie E no.979 tusschen peroeel Seotie E no. 981 en den 

Weg, genoemd onder no. 47a ligger B, in algemeen nagenoeg Noordooste

l~Ke richting tot de Aoademiestraat, genoemd onder no. 46 ligger B, 

tusschen de perceelen Sectie E nos. 1820 en 985. De weg loopt over 

perceel Sectie E no. 1822. 

Lengte: 71 m. 

Lantarenpaal 

Pomp 
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Harderwijk, 31 juli 2018

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

Zijtak van het Klooster.

L 1893, no. 47b. : Van het Klooster, genoemd onder no. 41 ligger B, tusschen de
perceelen Sectie E nos. 985 en 974 in Zuid-Zuidoostelijke richting tot
perceel Sectie E no. 973, tusschen de perceelen Sectie E nos. 972 en
973.
De weg loopt over perceel Sectie E no. 1822.
Lengte: 29 m.

fragment uit de kadastrale kaart van 1832
 



Harderwijk, 31 juli 2018

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

Kloosterstraatje (in de Oosterwijk) ook “Het Klooster” = Kapelsteeg

1. Bevolkingsregister 1862-1870, NAH inv. 824 blz. 192, bij wijk 9 huis 126

2. notaris De Mol akte 107 d.d. 01-11-1842: Jan Jacob Kreenen, rector der Latijnsche
scholen te Nijmegen, veilt huis en erf nr. 614 [= E-98 +  tuin E-99]  Vischmarkt, tussen
huis van Cornelis Zegers en een straatje "het Klooster" genaamd. Onderhands gekocht
via notaris Vitringa Nunspeet 27-01-1841. Opgehouden, niet gemijnd.

Kloosterstraat, vanaf de Vischmarkt tussen de percelen E-97 en E-79+80 naar de Nonnenstraat



KLIJNE MARKTSTRAAT = Kromhoutsteeg 

recognitie d.d.1-11-1762: 
erfg. van Maria van Elfrinckhoff verkopen aan Oldert Oldersen en vrouwe, een hus in 
de Klijne Marktstraat tussen Het Kromhout en Evert Wesen-hagen voor f. 161,=. 
Het betreft hier perceell Sectie E nr. 404. 



Harderwijk, 26 juli 2018

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

Knardijk

1955-07-01: de Knardijk voor het verkeer geopend. 
Firma Van Maanen opent een geregelde autobusdienst Hardewijk-Lelystad

Genoemd naar de zandbank De Knar, gelegen in de Zuiderzee tegenover Harderwijk

 



De Knodweg. 

L 1893, no. 82a: Van den Molenweg en Hoevenweg genoemd onder no. 82 ligger B, 

tusschen de perceelen Sectie 0 no. 19 en Sectie B no. 1323 in 

nagenoeg Zuidwestelijke richting tot perceel Sectie 0 no. 361 

tusschen de perceelen Sectie 0 no. 276 en Sectie B no. 528. 

Lengte: 140 m. 

Opgaande boomen 

/~ (' 

\i 
i 



De Knijptang. 

L 1893, no. 122: Van den Zuiderzeeschen straatweg tusschen de perceelen Sectie D 

nos. 1239 en 1219 in algemeen nagenoeg Zuidelljke richting tot de 

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

Sectie D nos. 770 en 83. 

De weg loopt over perceel Sectie D no. 55a. 
Lengte: 241 m .. 

Lantarenpaal 

Houten paal met slagboom 



De Koeweg. 

L 1893, no. 130a: Van den Weg Tan Ifarderwijk naar Bee~huizen genoemd onder no .. 130 

ligger B, tU8sehen de perceelen Sectie enoe. 347 en 491 eerst in 

algemeen nagenoeg Zuidelijke richting tot den Grimweg van Harderwt'k 

naar Leuvenum genoemd onder no. 1 ligger A, tus~chen de perceelen 

Sectie Q nos. 348 en 337 en Tervolgens van dien weg tusschen de 

perceelen Sectie Q nos. 342 en 369 in Zuidel~'ke richting tot de 

perceelen Sectie C nos. 385 en 339. 

Lengte: 1452 m. 



Koggepad. 

Rbsl. 19 oct. 1972 nr. X/14 

De kogge was het hanzeschip bij uitstek. Het was een schip van Friese oorsprong dat 

van ± 800 tot 1600 in gebruik was. Het oude stadswapen van ffarderwijk voerde een kogge. 



Harderwijk, 26 juli 2018

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

Koksteegje = Kerksteeg

Komt als zodanig voor in: "Stads en Burgerboek, of de Stad en Burgerij van Harderwijk
bevattende het aantal zielen, Burgers en Stemgerechtigden, October 1795" als:
Eerste zijstraatje van de Donkerstraat zelve en steegjes, gevolgd door Academie- of
Zusterensteegje

Notaris Vitringa Nunspeet, akte 20 dd 26-1-1821, verkoop door Hendrik Gerhard Wolff van
Westenrode aan Stephanus Hendricus Piper, van huis nr.150 in het KOKKESTEEGJE,
tussen Arend Kreenen en GerriL .. , voor f. 1.400,=
(blijkt Sectie E nr. 1080 te zijn. Een groot woonhuis Kerksteeg hoek Achterom)

 



Koornmarkt 

= is Vischmarkt ter hoogte van de Rechte of Grote Oosterwijk 



Korhoenlaan. 

Bij rbsl. 20 apr 1972 nr. IV/11 is het gedeelte van de Beukenlaan dat zioh uitstrekt 

ten zuiden van de Ceintuurbaan gewijzigd in Korhoenlaan. 



Harderwijk, 27 juli 2018

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

Korte Hogeweg

14-12-1933 naamgeving aan de weg lopende van de Hoogeweg naar de Rijksstraatweg de
naam te geven van Korte Hogeweg.
raadslid : weg heette vroeger de Oude Tolweg
burgemeester: tollen zijn uit de tijd.

 



De Korte Kerkstraat. 

L 1893, no. 48: Van de Donkerstraat. genoemd onder no. 43 ligger Bp tusschen de 

perceelen Sectie E nos .. 1772 en 1073 in nagenoeg Noordwestelijke 

richting tot de straat achter de Kerk, genoemd onder no. 42 ligger B, 

tusschen de perceelen Sectie E nos. 1616 en 1073. 

Lengte: 39 m. 

Houten goot met ijzeren deksel 



Harderwijk, 27 juli 2018

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

Kortenaerlaan

Raadsbesluit 4 december 1956 nr. XI/4a

Plan Wittenhagen II

 



De Kortendood (ook Cortendoot)

Notarieelarchief notaris De Mol, inv. 50, 1834, akte 159
Jannetje Jansen, weduwe van Jan Roelofsen, landbouwerse te Hierden. Hu[otheek. Pand o.a. het erf
Den Kortendood, bestaande in een huis en verder getimmer, vier opgaande bomen, etc.

Resolutieboek:
1637 Jan. 9. fol. 205vso
Verpachting van de grachten:
1e vak aan oosten van het nieuwe blokhuis tot die Grotepoortbrugge
2e vak van de Grotepoort tot de Smeepoorterbrugge met de binnengrachten
3e vak van de Smeepoort tot om Cortendoot aan het olde Blokhuis.



De Kostersweg. 

L 1893, no. 134: Van den Nonnenweg, genoemd onder no. 131 ligger B, bij den 

Zuidoostelijken hoek van perceel Sectie D no. 1413 in West

Zuidwestelijke richting tot de Engesteeg, genoemd onder no. 120 

ligger H, bij den Noordwestelijken hoek van perceel Sectie E no. 

1417. 

Be weg loopt over de perceelen Sectie D nos. 14~4f 1423, 1422, 1420, 

1421, 1418, 1419, 1417 en 1416. 

Lengte: 425 m. 



Kranenburglaan. 

Rbsl. 26 feb 1960 nr. 1I/7 
Complex "Engelserf" 

Loopt van de Veldkamp langs de noordzijde van het complex naar de Middenlaan, tot 

waar deze ongeveer uitmondt bij de Oranjelaan. 
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Harderwijk, 29 juli 2018

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

Kromhoutsteeg

L 1893, no. 18: Van de Hoogstraat, genoemd onder no. 21 ligger E, tusschen de perceelen
Sectie E nos. 396 en 405 in nagenoeg Noord-Noordoostelijke richting tot de
Vischmarkt, genoemd onder no. 110 ligger B, tusschen de perceelen Sectie E
nos. 398 en 1831.
Lengte: 33.5 m.
Houten goot met ijzeren deksel
6 Schamppalen

In 1694 wordt in de Hoogstraat een huis “waar het kromhout voorstaat” vermeld. (Kromhout = kniehout)

Kromhout: Beroepsbenaming van o.a. de wagenmaker, velgenhouwer, wielmaker, naar het ervoor gebruikte
kromhout. 

WNT: (Een boerenwagen) heeft ... aan den as der voorste Wielen, in 't midden, een kromhout, den krommen
Dissel geheeten, BERKHEY, N. H. 41, 230. 
Recognitie: 1600 aug.6. fol.267 Lijsbert Jans wed.van Jan Gerrits, krank, draagt op aan Geertje Thonen Wed.
van Jan Gerrits Nuck en haar kinderen de ½ van een huis daar het Cromhout uithangt genaamd  “Die Grote
Roose” in de Hogestraat op de hoek naar de Markt gaande en de ½ van het huis gen. “Die Cleyne Roose”
daarnaast en nog de ½ van een huis in de Haverstraat tussen Peter Everts t.e. en Wijne (verm. Wijne Egberts)
van Hulshorst t.a.z. en al haar gerede en ongerede goederen, waarvoor Geertje en haar zuster Lijsbet levenslang
in kost en kleren zullen onderhouden.
Rrecognitie. 01-03-1600 fol. 296vso, 297 en 297vso: Mr. Gerrit Holtdorp verkl. ter inst.van Thonis Aelts en
Lambert Dircks dat getuige wel een nabuur is van “De Rose” 'ofte “Cromhout” maar niet weet hoe kloek zal.
Elisabet Thonis in haar leven geweest is, een andere getuige verklaart dat zij hulpbehoevend was. 

Waarschijnlijk hing het kromhout daar uit, op de hoek Hoogstraat/Kromhoutsteeg, om aan te geven dat
voerlieden daar van paarden en/of wagen konden wisselen.

Zoals bovenstaande afbeelding laat zien is de Dissel datgene waar de paarden aan bevestigd worden. In dit
specifieke geval is de Dissel krom.



Harderwijk, 27 juli 2018

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

Krommekamp

Raadsbesluit 20 september1984

Plan "Frankrijk" omgeving Broeklaan.

 



Harderwijk, 27 juli 2018

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

Kromme Oosterwijk.

L 1893, no. 5: Van de Rechte Oosterwijk genoemd onder no. 2 ligger E, tusschen
de perceelen Sectie E no. 2038 en 1651, eerst in algemeen
nagenoeg West-Noordwestelijke richting tot perceel Sectie E no.
1282 en vervolgens in nagenoeg Zuidwestelijke richting tot de
Vischmarkt, genoemd onder no.11 ligger B tusschen de perceelen
Sectie E no. 144 en 182.
Lengte: 115.5 m.
Houten goot met ijzeren deksel
Lantarenpaal.

Zie: Kleine Oosterwijck

 



Harderwijk, 27 juli 2018

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

De Krommeweg

L 1893, no. 137a: Van den Grintweg van Harderwijk naar Leuvenum genoemd
onder no. 1 ligger A, tus50hen de perceelen Sectie D no •• 1354
en Sectie C no. 379 eerst in algemeen nagenoeg Oost-Noord-
oostelijke richting tot den Zuidelijken hoek van perceel Sectie D
no. 451 en vervolgens in Noord-Noordoostelijke richting tot den
Deventerweg genoemd onder no. 137 ligger B, tusschen de
perceelen Sectie C no. 451 en Sectie C no. 379.
De weg loopt over perceel Sectie C no. 238.
Lengte: 360 m.

 



Harderwijk, 27 juli 2018

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

De Kruisweg

L 1893, no. 107: Van den Zuiderzeeschen straatweg, tusschen de perceelen Sectie
B nos. 734 en 811 eerst in nagenoeg Zuidoostelijke richting tot
perceel Sectie B no. 1614,en vervolgens in algemeen nagenoeg
Oostelijke richting tot den Grevenhofsweg, genoemd onder no. 85
ligger B, tusschen de perceelen Sectie B nos. 674 en 1115.
Lengte: 1059 m.

Waarschijnlijk naar de oude grenskruizen tussen Harderwijk en Hierden.

1952 voorstel gemeentewerken bestaande naam handhaven.

 



Kruithuis. 

~bsl. 19 oet. 1972 nr. X/14 
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Kubbepad. 

libs!. 17 mei 1973 nr. VIII/18. 



Ir. de Blocq van Kuffelerstraat. Dir. Generaal der Zuiderzeewerken, onder wiens 
leiding de afsluitdijk tot stand kwam. 

Rbsl. 30 aug 1954 nr. VII/19. Plan Broeksteeg. 

Victor Jean Pierre de Blocg va. Ku!!eler (1879 - 19 ) 

Waterstaatsingenieur. 
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Kuilpad. 

Ii.bsl. 17 mei 1973 nr. VIII/18. 
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Kuinremeen. 

Rbsl. 26 jun 1975 nr. VII/1. 
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Het Kuiperswegje. 

L 1893, no. 74: Van de Broeksteeg t genoemd onder no. 75 ligger E, tusschen de 

perceelen Seotie A nos. 515 en 513 in nagenoeg Noordelijke richting 

tot perceel Sectie A no. 512 tusschen de perceelen Sectie A nos. 515 
en 512. 

De weg loopt over perceel Sectie A no. 514. 

Lengte: 71 m. 

Houten koker 

De eigenanen van de perceelen Sectie A nos. 512, 513, 515 en 516 zijn 

gemeenschappelijk onderhcudsplichtig voor wat betreft den koker. 
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Harderwijk, 27 juli 2018

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

Kuyperlaan

Dr Abraham Kuyper (Abraham de Geweldige) (1837 - 1920)
Gereformeerd godgeleerde en Nederlands staatsman.
Studeerde theologie en letteren te Leiden en promoveerde in 1862 in de theologie.
N.H. predikant.
Hoofdredacteur "De Standaard"
1874: Lid Tweede Kamer der staten Generaal
1880: Hoogleraar Vrije Universiteit te Amsterdam
1901 - 1905 Minister Binnenlandse Zaken en Minister-President.

Kuyper was oprichter van de eerste politieke partij in Nederland, de ARP en de
stichter van de Vrije Universiteit; hij droeg bij aan de vorming van de Gereformeerde
Kerken in Nederland, aan de vernieuwing van het calvinisme.
Kuyper werd voorman en woordvoerder van de orthodoxe vleugel van het Neder-
lands protestantisme, hoewel niet alle orthodoxen zich achter hem schaarden: noch
de zogenaamde 'ethischen' noch de bevindelijk-gereformeerden. Onder zijn leiding
werden de gereformeerden zeer invloedrijk, zowel in de Hervormde Kerk (na 1892 in
hun eigen Gereformeerde Kerk) als in de politiek, die beide tot dat moment werden
gedomineerd door de liberalen.
Voor zijn achterban, een volksdeel dat wel wordt aangeduid als de "kleine luyden"
(eenvoudige mensen), was Kuyper de gevierde leider. Hij werd om die reden wel
'klokkenist der kleine luyden' genoemd: de leider die zijn eenvoudige achterban in
beweging zette. Zijn tegenstanders waren op kerkelijk gebied met name de modern-
protestanten, terwijl hij in de politiek vooral streed tegen de liberalen en later ook de
socialisten. Hij vond zijn politieke bondgenoten bij andere christelijke partijen, waar-
onder hij ook de Rooms-Katholieken rekende. Voor de politieke tegenstelling tussen
christenen en niet-christenen ontwikkelde Kuyper het begrip antithese.

Zijn gedachtegoed werkt nog altijd door in binnen- en buitenland. In 2004 werd hij
genomineerd voor de verkiezing van de grootste Nederlander. 

 



Kwekerspad 
 
Rbsl. 18 juni 1981 
 
Fietspad tussen Newrtonweg en de Zuiderzeestraatweg. 
 
 
 




