
Nachtegaalstraat  was Olde Rosmolenstraat = Rabbistraat

komt o.a. voor in Oud Rechterlijk Archief, inv. 150 folio 58verso, recognitie
28-05-1696: Peter Jansen echtg. van Wychmoet Gerrits [wed. van Peter Gijsbertsen] geven, ivm de
kinderen uit het 1e huwelijk van Wymoet, in onderpand: haar huis op de hoek van de Nachtgaalstraat
voorheen Olde Rosmolenstraat, bewoont door Peter Gijsbertsen

17-02-1702: Kinderen van Gerrit Hartgersen, Reyer Reyers vanwege zijn huisvrouw Jacobje Hartgers,
Elbert Jansen Schalker vanwege zijn huisvr. Teuntje Hartgers t.a.z. gaan een boedelscheiding aan,
iedere staak krijgt 95 gl onder verband van het huis van Jan Syvmonsen waar hij woont in de Oude
Rosmolenstraat.



Nassaulaan. 

Rbsl. 26 eet 1951 nr. IX/14 • Gelegen in het uitbr. plam "Tonael". Daarvoor had het 

gedeelte weg tussen de Meeklenburglaan en het Engelserf die naam. 
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Newtonwe~. 

Rbsl. 19 apr 1973 nr. V/19 

Sir Isaac Newton (1642 - 1725) 

Engels wis-, natuur- en sterrekundige. Was professor in Cambridge. 

Hij was één van de grondleggers van de differentiaal- en integraalrekening. 

Besteedde ook veel tijd aan chronologie van de oude geschiedenis en aan de theologie. 

Was sterk a.nti-rooutS 



Het Nonnenstraa~eJ 
L 1893, no. 8: Van de Groote Marktstraat, genoemd onder no .. 19 ligger B, tussohen de 

peroeelen Seotie E nos. 83 en 1839 in Noord-Noordoostel\~e richting 

tot de Keizerstraat, gendemd onder no .. 6 ligger B, tusschen de 

In. 

perceel en Sectie E nos .. 2104 en 2147. 

Lengte: 118.5 m. 

Houten goot met \jzeren deksel. 

Lantarenpaal 



De Nonnenweg. 

L 1893, no. 131: Van de Engesteeg, genoemd onder no. 120 ligger B, tusschen de 

perceelen Sectie D nos. 324 en 1408 eerst in Oost-Noordoostelijke 

richting tot perceel Sectie Dna. 405, vervolgens in algemeen 

Zuidoostelijke richting over den spoorweg van Utrecht naar Kampen 

tot perceel Sectie D no. 1447 en eindelijk in nagenoeg Zuidelijke 

richting tot den Zuidwestelijken hoek van laatstgenoemd perceel. 

De weg loopt gedeeltelijk over perceel Sectie D no. 1026. 

Lengte: 958 m. 

2 IJzeren haltpalen 

Afsluitboomen 

Rails 

De onderhoudsplicht berust bij de Nederlandsche Centraal spoorweg 

Maatschappij wat betnef~ het gedeelte van den weg, gelegen op 

perceel Sectie D no. 1026 benevens de werken en inrichtingen. 



Harderwijk, 5 augustus 2018

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

Van Noortlaan

Rbsl. 4 dec 1956 nr. XI/4a
Plan Wittenhagen 11

Olivier van Noort (1558 of 1559 - 1627)
Nederlands zeeman en ontdekkingsreiziger.

Olivier van Noort werd in 1558 of 1559 geboren in Utrecht als zoon van Jan van Noort. Over
zijn jeugd is weinig bekend, maar zeker is dat hij op zee heeft gevaren. Hij huwde omstreeks
1585 met Margaretha Pietersdochter. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. In 1587
was Van Noort herbergier in Rotterdam.

Reis om de wereld
Olivier van Noort is beroemd geworden vanwege de reis die hij van 1598 tot 1601 maakte
rond de wereld. Hij zocht daarbij een route naar Indië ‘bij zuidwesten om’. De reis verliep via
de Straat Magalhães, de Filippijnen, Borneo en de Kaap en werd gefinancierd door zowel
Rotterdamse als Amsterdamse geldschieters, verenigd in de ‘Magallaanse Compagnie’. Deze
handelsonderneming ging later op in de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Op 2 juli 1598
vertrok Olivier van Noort met een vloot van vier schepen en in totaal 248 man uit Rotterdam.
Van Noort was admiraal en ook Cornelis van Noort, een broer van Olivier, ging mee.
Gedurende de reis leed de vloot diverse ontberingen. Schepen vervingen of raakten kwijt en
er vonden confrontaties met Spaanse oorlogsschepen plaats. Ook brak er muiterij uit onder
aanvoering van de vice-admiraal. (Van Noort liet hem als straf op een onbewoond eiland
achter.) Uiteindelijk zeilde Van Noort met het enige overgebleven schip langs de Molukken,
Borneo en de Kaap naar de Nederlanden terug. Op 26 augustus 1601 zette hij, met 45 man,
weer voet aan wal in Rotterdam.
Vechten tegen de Spanjaarden

Uit handelsoogpunt was de tocht een mislukking. Wel was Van Noort de eerste Nederlander
die een reis rond de aarde volbracht. In 1602 nam Van Noort als adviseur van admiraal
Obdam deel aan een Engels-Nederlandse expeditie die gericht was tegen Portugal. Na zijn
terugkeer nam hij tot 1626 dienst in het leger van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Als kapitein vocht hij tegen de Spanjaarden. Olivier van Noort overleed op 22
februari 1627 in Schoonhoven. Hij liet een bijzonder verslag na van alle belevenissen tijdens
zijn wereldreis. In 1880 werd op het Noordereiland een Olivier van Noortstraat benoemd.



Normandiëlaan. 

Rbsl. 18 nov 1965 nr. XI/11 

Ingetrokken bij rbsl. 15 feb 1979 



Harderwijk, 5 augustus 2018

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

Nijborgmeen

Raadsbesluit 19 oct. 1972 nr. X/14

Vroeger ook wel gespeld als "Nijborgh" en thans "Nyborg" geheten en in Denemarken
gelegen. In 1316 kregen de burgers van Harderwijk, die handel kwamen drijven in het
rijk van koning Erik, bijzondere voorrechten.

Nyborg is een stadje in de Deense regio Zuid-Denemarken, gemeente Nyborg op het eiland
Funen aan de Grote Belt. De plaats telt 16.467 inwoners (2008).

De naam Nyborg verschijnt voor het eerst in 1193 en is afkomstig van het gelijknamige
kasteel ‘’Nyborg Slot’’. Dit kasteel - waarvan een gedeelte bewaard is gebleven - is rond
1170 gebouwd. De eerste nederzetting ontstond aan de noordzijde van het kasteel, waar
enkele jaren na de bouw van het kasteel een kerkje was gesticht. In de 13e eeuw groeide
Nyborg verder uit aan de oostzijde van het kasteel - waar het huidige centrum van Nyborg ligt
- en kreeg een tweede kerk. Nyborg als stad wordt voor het eerst in 1202 genoemd en kreeg in
1271 stadsrechten. De gunstige ligging midden in Denemarken en aan de veerbootroute van
Seeland naar Funen maakte Nyborg tot een geschikte locatie voor het jaarlijkse Danehof, een
soort parlement waar koning en edelen bijeenkwamen om te vergaderen over nieuwe
wetgeving. Van 1284 tot 1413 vonden deze vergaderingen plaats in Nyborg Slot. 




