
Van Maerlanthof. 

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



- " 

Van Maerlantlaan. Jacob 

Rbsl. 28 jul 1961 no. VIII/23 

Leefde Tan 1235 - 1300. Was van geboorte Vlaming. Woonde nabij Den Bri6l en was in 

1266terug in Brugge als schepenclerc. 

Schreef o.m. ridderromans, een rijmb~bel, der Cl erken K]age en de 

Spiegel Hiatorial, bevattende o.a. de geschiedenis der Nederlanden. 

Grondlegger der didactisohe literatuur in Nederland. 



Makkumbrink. 

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



Makkumpad. 

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



Mandemakerstraat. 

Rbsl. 19 jan 1984 

Zeebuurt :1. 



Harderwijk, 30 juli 2018

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

Marconistraat

Raadsbesluit 29 aug 1957 nr. Vill/19

Industrieterrein-oost

Markies Guglielmo Giovanni Maria Marconi (Bologna, 25 april 1874 – Rome, 20 juli 1937)
was een Italiaans natuurkundige, uitvinder en ondernemer.

Marconi is vooral bekend door zijn uitvinding van de draadloze telegrafie in 1896. Hiermee
staat hij in de westerse wereld bekend als uitvinder van de radio. In Rusland en het voor-
malige Oostblok is Aleksandr Popov bekender en in Frankrijk Édouard Branly. Allen
bouwden omstreeks dezelfde tijd voort op het werk van Heinrich Hertz. 
Ontving in 1909 de Nobelprijs.



Harderwijk, 30 juli 2018

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

Margrietlaan

Raadsbesluit 26 oct 1951 nr. IX/14



De Harderwijker 14-3-1930

Mariasteeg

Liep waarschijnlijk van het Hogepad/Frisialaan via de Provenierslaan, kruist dan de Verkeersweg, vervolgens De
Sypel, kruist de spoorlijn, dan via de Graaf Ottolaan, Mecklenburglaan, Fazantlaan, Eekhoornlaan om uit te
komen op de Deventerweg.

De Harderwijker 21-1-1928

De Harderwijker 14-3-1930

De Harderwijker 14-7-1931

De Harderwijker 25-5-1934





Marie Curiestraat. 

Rbsl. 19 ja.n 1984 

Industriegebied "Lorentz". 

Marie Curie (1867 - 1934) werd onderscheiden met de Nobelprijzen voor natuurkunde in 

1;03 en scheikunde in 1911. 



Harderwijk, 30 juli 2018

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

De Mariënhoefsweg

L 1893, no. 141:  Vav de. Zuiderzeeschen straatweg tusschen de perceelen Sectie ID nos.
1129 en 1121 in nagenoeg Oost-Zuidoostelijre richting tot perceel Sectie D
nr.519, tusschen de perceelen Sectie E nos. 1131  en 1121.
De weg loopt over perceel Sectie D nr. 1128.
Lengte: 44 m.
IJzeren buis
Opgaande boomen



Mariesteeg = Stadsdennenweg-Parkweg-Deventerweg

De Harderwijker 17-7-1931

De Harderwijk 21-1-1928



Harderwijk, 31 juli 2018

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

Markt het plein voor het oude stadhuis.

Vernoemd naar de weekmarkt die op dat plein werd gehouden vanaf ongeveer 1610 tot 1957.
Het plein was vroeger het kerkhof van de Minderbroeders. In 1957 werd de weekmarkt
verplaatst naar het Klooster. Met “Marckt” werd vroeger de Vischmarkt aangeduid.

10 mei 1598: Schepenen en Raad bestemmen de lege plaatsen aan de Broederen tot
Marktplein Ingeval dit plan niet wordt uitgevoerd willen zij dit plein aan de
raadsheer Brienen verkopen. 



Marktstraat = Kleine Marktstraat 
ook wel Markt- of Mercktstraat, toen de Kromhoutsteeg nog Kleine Marktstraat 
heette 

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

recognitie d.d .. 21-12-1728: 
Stevent je Vlieek wed. van Ellard Aertsen verkoopt aan Jurrien de Hes echtg. van 
Grietje Cornelissen, haar huis in de Mercktstraat, tussen de wed. Suijck en de wed. 
Van Ko/ck, voor f. 150,=. (betreft E 376) 

ORAH, inv. 160 Zijstraat Hooge Straet: Cleine Merckstraet. (hier de Kromhoutsteeg 
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. 



Marnixstraat. 

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

Marnix van st. Aldegonde. Leefde van 1540 - 1598. Is bekend als de waarschijnllj~e 

dichter van het "Wilhelmus", psalmberijmingen en een (onvoltooide) bijbel vertaling. 



Marsdiep. 



Harderwijk, 31 juli 2018

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

Marshall-laan

Raadsbesluit 18 nov 1965 nr. XI/11

George Catlett Marshall (Uniontown (Pennsylvania), 31 december 1880 – Washington D.C.,
16 oktober 1959) was een Amerikaanse vijf-sterren-generaal.

Marshall ging met pensioen in 1945 en werd benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken
(Secretary of State) in 1947. In deze functie hield hij op 5 juni 1947 een toespraak op de
Universiteit van Harvard, waarin hij een plan kenschetste van de Amerikaanse regering om
bij te dragen in het herstel van Europa. Dit plan, dat bekend werd als het Marshallplan, hielp
Europa met een snelle wederopbouw. Hierdoor werd Marshall benoemd tot Time’s Man of
the year in 1948 en kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede in 1953.

In 1919 werd hij de adjudant (aide de camp) van generaal John Pershing. Tussen 1920 en
1924 werkte Marshall op verschillende posities in het Amerikaanse leger, met focus op het
onderwijzen en trainen in moderne, gemechaniseerde oorlogsvoering.

Tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog was hij een belangrijk planner en
schrijver in het ministerie van Oorlog, werkte vanaf 1924 drie jaar in China en gaf les aan het
Army War College.

Hij werd gepromoveerd tot brigadegeneraal in oktober 1936. In 1939 werd hij door president
Franklin D. Roosevelt benoemd tot chef van de Generale Staf (daarbij 20 anderen, die al
langer generaal waren, passerend), wat hij bleef tot 1945. 

In 1949 nam hij ontslag bij het State Department en werd president voor het Amerikaanse
Rode Kruis. 

1939: Chef generale stad
1944: als eerste Amerikaan hoogste rang nl. General of the Army
1947: minister buitenlaad8e zaken.



Marijkelaan. 

Rbsl. 26 oct 1951 nr. IX/14 



Harderwijk, 31 juli 2018
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Mastmeen

Raadsbesluit 17 mei 1973 nr. VIII/18.



Prins Mauritslaan. 

Prne V!Ul Oranje, Gru! va. Nàa.au (1567 - 1625). Tweede zoon van Willem I en Amla 

"In Saksel!l.. 

1583: studeert te Leidea kla.sieke talen el!l. wiskunde 

1584: Hoofd Raad Yaa State; Stadkouder, kapite1n-«e.eraal en admiraal van Holland 
en ZeeIud. 

1600: Vooat in de Sla« bij N1euwpoort 

/l!~ ,'I,/S-

~.t;~~f/5'·'~ ~~~ ~ 
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Mecklenburglaan

Raadsbesluit 8 nov 1962 nr. X/11

Gedeelte tussen Oranjelaan en Rijksweg 28

Passend voor een weg die de Oranjelaan verbindt met de wijk Tinnegieter, waar alle straten
naar leden van het Koninklijk Huis zijn genoemd.





f'.oroingifl Wilheimioa 
der Nederlaflcen 

t\;)ring~I) .. M(Jader Emm .. 
dal' Nedenanoen 

Hertog Hendrik Orcothrtg. Frederik Au6ust 
\'30 Meckl6g. van Oldttflburg. 

Erlgfno!her1og 
~JO OldenIJurg 

HlHtl'lg Paut Fraderik 
vaf'l Mec-k1hg. 

Grc\'t'lvrtogjn EI,sao6th 
1'31l O'deoburg 

Hertog!n $flph!ll CbarioltG Hartog Ad.:J11 ftêd(lrlk 
Voln Old~flburg van Meck!bg. 

Groothertog Frfdltrlk FrarL$ li. 
van Mecl<.lenburg 



Le Meehnbroeksteeg. 

L 1893, no. 66: Van de Ooster-Meehnsteeg, genoemd onder no. 62 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie A nos. 106 en 1582 in algemeen nagenoeg OostelijKe 

richting tot de Lagesteeg, genoemd onder no. 65 ligger B, tusschen 

de perceelen Sectie A nos. 1519 en 1434. 

Lengte' 549 m .. 

Houten koker 

B~ rbsl. dd. 24 jun 1965 nr. VI/i8 veranderd in: Mheenbroekweg. 



Meerkoetmeen. 

Rbsl. 21 jun 1979 

Plan Vogel waard. 



Meerpad. 

Rbsl. 17 feb 1972 nr. 11/16. 

(Woonwagencentrum) 



Meidoornlaan. 

Rbsl. 26 feb 1960 nr. II/7 

Complex "Engelserf" 

Loopt van Plataanlaan naar L~sterbeslaan. 



Melis Stokelaan. 

Rbsl. 28 jul 1961 no. VIII/23 

Schreef o.a. de bekende rijmkroniek over Graaf Floris V (+ 1300) 

13e eeuws Nederlands historieslShrijver. Was "elere" aan de tresorie en kanselarij 

van Graaf Willem 11. 



Harderwijk, 31 juli 2018
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Metten Gerritskamp.

Raadsbesluit 20 september 1984

Plan "Frankrijk" omgeving Broeklaan.

Naam van bestaande boerderij aan de Vlierburgweg

Oud Archief inv. 474, folio 241, 12 juli 1589:
verpachting van twee campen die zaliger Mette Gerrits hier bevorens in pacht gehadt.



-

\ . , . 



Mheenbroekweg. 



Mheenhof. 

Rbsl. 16 nov 1967 nr. XIII/Bo 



De Middelweg, was Middenwal wordt Weiburglaan

L 1893, no. 135: Van den Toegangsweg naar het Station Harderwijk, tusschen de perceelen
Seotie D nr. 1272 en 1278 in nagenoeg westelijkerichting tot de Weisteeg,
genoemd onder no. 127 ligger E, 2 M.voorbij de perceelen Sectie D nos.
1557 en 1278. De weg loopt door de perceelen Sectie D nr. 1268, 1269 en
1270.
Lengte: 685 m. 
Houten afrastering
Houten brug
Opgaande boomen

Raadsbesluit 30-3-1911: 
de weg van de Rijksweg tot aan de Weisteeg behoudt de naam Middelweg.

Voorstel Raadsverg. 22-9-1921: 
Middelweg wordt Weiburglaan.

De Middelweg heette oorsprongelijk De Middenwal, de scheiding tussen de voorste en
achterste (stads)wei.

Op 23-6-1764 kreeg Jacques de Leuze de Lancizoll toestemming om op de achterste weide,
een “vrijpapiermolen” te bouwen. Deze windmolen kwam in 1766 gereed en kreeg de naam
“Maria Magdalena”. 
De molen liep grote schade op bij de brand op 18-8-1770. De droogschuur, pakkamer, persen,
stenen werkhuis en verder gereedschap ging verloren. De 13 woningen en de 17 knechten
bleven gespaard. 
In 1777 werd het geheel geveild waarbij als locatie werd geschreven” gelegen op de achterste
wei, schietende tegen de Middenwal”. In 1795 werd de molen omgebouwd tot oliemolen en
kreeg de naam “Hester Maria. Uiteindelijk werd het geheel in 1804 afgebroken. In de tweede
helft van de 19e eeuw is daar de villa Weiburg gebouwd.



Middelwal wordt Middelweg, dan Middenlaan en later Weiburglaan

bron: Inventaris op het archief van het Burger Weeshuis
10. 1517 januari 25 (op Sunte Pouwelsdach conversionis).
Schepenen en raad van Harderwijck oorkonden, dat Wyllem Nagge en Anna, zijn vrouw, opgedragen hebben
aan Jan Meyer en Mechtelt, zijn vrouw, en aan Jan Pelesen en Griete, zijn vrouw, een kamp land in de vrijheid
van de stad gelegen tegenover de Cruycen en tegenover de Middelwal, geheten de Strycxkamp, belast met
jaarrenten van een gouden kroon en 3~ rijnse gulden, waarvoor tot zekerheid, wordt gesteld een rente van 10
horentgens gulden uit een huis in de Wullenweverstraat, verschuldigd door Tjaeb Henricxen, gelegen tegenover
het huis van Goert Gerlacen, en hun hof aan de weg naar St. Niclaes bij de hof van Gijsbert Conynck gelegen.
Afschrift in inv. nr. 2 p. 30.
N.B. Vgl. regest nr. 39.

39. 1560 maart 18.
Schepenen en raad van Harderwijck oorkonden, dat Johan Ruuen Marrie, zijn vrouw, Egbert Collert en Geertge
Ruwe, zijn vrouw, Brant Ruu, Derick Wilhemz. als gevolgmachtigde van zijn zwager en nicht Henrick van
Lockhorst en Weyme Ruwe, diens vrouw, en Berent Jacobz. voor zichzelf en met Henrick Haze als
gevolgmachtigden
van de erfgenamen van Berent Mheyer verkocht hebben aan Ernst Witte en zijn helpers als
weesmeesters ten behoeve van de arme wezen in deze stad de aan wijlen Berent Mheyer en diens vrouw
Jannetge toebehorende helft van de Strijpscamp, gelegen tegenover de middelwal, waarvan de andere helft aan
de erfgenamen van Jan Pelezoon toebehoort, bezwaard met een jaarrente van 5 pond en een kwart rijnsgulden
aan de vicarissen en met een rente aan Arentgen, weduwe van Sweer van Wijnbergen, waarvoor zij tot
onderpand
zetten een kampje van wijlen Berent en Jannetge voornoemd, gelegen tegenover de molen van de commandeur
tussen het land van de erfgenamen van Aelt van Harderwijck en van wijlen Johan van der Huet.
a. Oorspr. (inv. nr. 204), met het stadszegel.
b. Afschrift in inv. nr. 2 p. 30.
N.B. Vgl. regest nr. 10.

215. Eigendomsbewijs voor het Burger Weeshuis van een kampje achter de middelwal,
1598. 1 charter. N.B. reg. nr. 72.

288. Voorwaarden van openbare verpachting van de kamp de Spaensberch bij het Postpaard, twee kampen in de
Voorsypel, de Snellerskamp aan de Hoge Siepel, het Overenckenkampje achter de Middelwal, een maat
hooiland op de Oostermeen en vier dagmaten hooiland op de Westermeen, 1649. 1 stuk.



Harderwijk, 31 juli 2018
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Middenlaan

Raadsbesluit 26 feb 1960 nr. 11/7

Complex "Engelserf"
Loopt van Engelserf tot de Oranjelaan. Werd doorgetrokken. Naamgeving was eerder.

Naar de in 1827 voorkomende veldnaam Middelerf.

Advertentie Over Veluws Weekblad 17-4-1897

Advertentie Over Veluws Weekblad 30-7-1902



Middenpad. 

Rbsl. 17 feb 1972 nr. 11/16. 

(Woonwagencentrum) 



Middenwal wordt Middenlaan

bron: Inventaris op het archief van het Burger Weeshuis

10. 1517 januari 25 (op Sunte Pouwelsdach conversionis). 
Schepenen en raad van Harderwijck oorkonden, dat Wyllem Nagge en Anna, zijn
vrouw, opgedragen hebben aan Jan Meyer en Mechtelt, zijn vrouw, en aan Jan
Pelesen en Griete, zijn vrouw, een kamp land in de vrijheid van de stad gelegen
tegenover de Cruycen en tegenover de Middelwal, geheten de Strycxkamp, belast
met jaarrenten van een gouden kroon en 3~ rijnse gulden, waarvoor tot zekerheid,
wordt gesteld een rente van 10 horentgens gulden uit een huis in de
Wullenweverstraat, verschuldigd door Tjaeb Henricxen, gelegen tegenover het huis
van Goert Gerlacen, en hun hof aan de weg naar St. Niclaes bij de hof van Gijsbert
Conynck gelegen.
Afschrift in inv. nr. 2 p. 30.
N.B. Vgl. regest nr. 39.

39. 1560 maart 18.
Schepenen en raad van Harderwijck oorkonden, dat Johan Ruuen Marrie, zijn vrouw,
Egbert Collert en Geertge Ruwe, zijn vrouw, Brant Ruu, Derick Wilhemz. als
gevolgmachtigde van zijn zwager en nicht Henrick van Lockhorst en Weyme Ruwe,
diens vrouw, en Berent Jacobz. voor zichzelf en met Henrick Haze als
gevolgmachtigden van de erfgenamen van Berent Mheyer verkocht hebben aan
Ernst Witte en zijn helpers als weesmeesters ten behoeve van de arme wezen in
deze stad de aan wijlen Berent Mheyer en diens vrouw Jannetge toebehorende helft
van de Strijpscamp, gelegen tegenover de middelwal, waarvan de andere helft aan
de erfgenamen van Jan Pelezoon toebehoort, bezwaard met een jaarrente van 5~
pond en een kwart rijnsgulden aan de vicarissen en met een rente aan Arentgen,
weduwe van Sweer van Wijnbergen, waarvoor zij tot onderpand zetten een kampje
van wijlen Berent en Jannetge voornoemd, gelegen tegenover de molen van de
commandeur  tussen het land van de erfgenamen van Aelt van Harderwijck en van
wijlen Johan van der Huet. 
a. Oorspr. (inv. nr. 204), met het stadszegel.
b. Afschrift in inv. nr. 2 p. 30.
N.B. Vgl. regest nr. 10.

 215. Eigendomsbewijs voor het Burger Weeshuis van een kampje achter de
middelwal, 
1598. 1 charter. N.B. reg. nr. 72.

288. Voorwaarden van openbare verpachting van de kamp de Spaensberch bij het
Postpaard, twee kampen in de Voorsypel, de Snellerskamp aan de Hoge Siepel, het
Overenckenkampje achter de Middelwal, een maat hooiland op de Oostermeen en
vier dagmaten hooiland op de Westermeen, 1649. 1 stuk.



Harderwijk, 31 juli 2018
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Minderbroederslaan

Raadsbesluit  1 mrt 1962 nr. 111/11

Het Minderbroederklooster stond voorheen op de Markt.

Genoemd naar het klooster van de Minderbroeders of Franciscanen Monniken; al voor 1290
lag hun kerk  op de hoek van de Wolleweversstraat en de Donkerstraat. Toen in 1572 de stad
veroverd werd door de prins van Oranje vond ook hier een beeldenstorm plaats. In deze kerk
werd in 1575 “Hervormd” gepreekt tot de brand van 1580. Hierna stond het klooster leeg en
verpachtte de stad de bezittingen. In 1613 begon de verkoop. Het kerkhof werd wandelplein,
later markt.
Achter enige gevels aan de Markt staan nog resten van de kloostermuur.
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Minderbroederspad

Raadsbesluit 15 oct. 1981

Pad in het verlengde van de Minderbroederslaan.



Minnekamp. 

Rèsl. 2C sep 1984 

Plan ''Frpnkrijk'' omgeving Broeklaan. 



Het Modderpad. 

L 1893, no. 149= Van het Zuidelijk uiteinde van de Moddersteeg, genoemd onder no. 

112 ligger B, tusschen de perceelen Sectie B- nos. 951 en 949 in 

algemeen nagenoeg Zuidwestelijke richting tot het Oostelijk uiteinde 

van de tweede Lijksteeg, genoemd onder no. 117 ligger :B_, bij den 

Noordwestelijken hoek van peroeel Sectie B no. 977. 
Lengte: 200 m. 



De Moddersteeg. 

L 1893, no. 112: Van den Zuiderzeeschen straatweg, op perceel Sectie] no. 1714, 

eerst in algemeen Zuidoosteljjke richting tot den Tabaksweg, genoemd 

onder no. 111 Ligger], tusschen de perceel en Sectie B nos. 1715 en 

949 en vervolgens van dien weg tusschen de peraeelen Sectie B nos. 

951 en 949 in algemeen Zuidwesteljjke richting tot het Noordeljjk 

uiteinde van het Modderpad, genoemd onder no. 149 ligger B, tusschen 

laatst genoemde peraeelen. 

De weg loopt gedeelteljjk over de peraeelen Sectie B nos. 1714 en 

1715. 

Lengte: 242 m. 





Het Molenstraat~e) 

L 1893, no. 9: Van het Oostelijk uiteinde van de Keizerstraat, genoemd onder no. 6 

ligger B, tusschen de perceelen Sectie E nos. 1957 en 2150 in 

algemeen Zuid-Zuidwestelijke richting tot de Groote Marktstraat, 

genoemd onder no. 19 ligger Bt tusschen de perceelen Sectie E nos. 

36 en 49. 

Lengte: 128 m. 

Houten goot met houten deksel 

Lantarenpaal 



De Molenweg (van het begin tot C 192 en Hoevenweg. 

L 1893, no. 82: Van den Zuiderzeeschen straatweg, tusschen de perceelen Sectie B nos. 

319 en 325 in algemeen nagenoeg Oost-Zuidoostelijke richting tot den 

Hessenweg, genoemd onder no. 92 ligger B, tUBschen de perceelen Sectie 

B no .. ,,164 en Sectie C no. 266. 

Lengte 2221 m. 

Houten palen op onderlinge afstand van 16 m. 

Opgaande boomen 



De Molenwes. 

L 1893, no. 94: Van den Weg, genoemd onder no. 82 ligger B, tusschen de perceelen 

Sectie B nos. 116 en 1285 eerst in nagenoeg Noordoostelijke richting 

tot perceel Sectie B no. 157 en vervolgens in nagenoeg Oostelijke 

richting tot den Hessenweg, genoemd onder no. 92 ligger B, tusschen 

de perceelen Sectie B nos .. 161a en 164. 

Lengte: 525 m. 

In .. ' ~ ~ ~hUU /h,~ ~~/I-'A-
~/~.A ~ ~~f?)~~~ 
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Molienstraat zie Schoenmakerstraat



Muidenbrink. 

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



MUidenpad. 

Rbsl. 2E jun 1975 nr. VII/1. 
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Mulderstraat (in de Oosterwijk)
(eronder staat, doorgehaald, Kloosterstraatje)

vermeld als wijk 9 huis 127 in het Bevolkingsregister 1862-1870,
Bron: NAH inv. 824 blz. 191

Vanaf de Vischmarkt naar de Nonnenstraat, tussen de percelen Sectie E-97 en E-79+80.

fragment uit de kadastrale kaart van 1832



Multatulistraat. 

Rbsl. 2E jul 1)h1 no. VIII/23 

Pseudoniem voor: Eduard Douwes Dekker (1820 - 1887) (Die veel geleden heeft) 

Was oorspronkelijk bestemd voor de handel maar trad in staatsdienst in Ned. ]ndië. 

Na diverse functies te hebben uitgeoefend werd h~ in 1856 benoemd tot ass.resident 

van Lebak. 

Schreef in 1860 de "Max Havelaar" een aanklacht tegen het Ned. bewind in Indië 

en zijn dienaren. 



: I f 

Het Muntstee~~} 
L 1893, no. 56: Van de Smeepoortstraat, genoemd onder no. 59, ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie E nos. 1492 en 2131 in West-Zuidwestelijke richting 

tot het Zuidelijk uiteinde van het Blokhuis, genoemd onder no. 50 

ligger B, tusschen de perceelen Sectie E nos. 1492 en 1752. 
Lengte: 77.5 m. 



Muurstraat (je) 

Nieuw Archief: Inv.717, blz.86 en 87. 
Nieuw Archief: lnv. 834, blz. 99 tlm 104. Naam doorgehaald en vervangen door Verwersteeg 



Musicaldreef 
Rsbl. 18 november 2004 



Muziekpad 
rbsl. 14 maart 1996 



Muziekpad 
Rsbl. 18 november 2004 




