
Raadhuisstraat = Hondegatstraat
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Met de voorgestelde naamsverandering kan de heer Willemsen zich niet vereenigen. De naam
Raadhuisstraat zal er bij het publiek niet ingaan, ook al omdat het woord Raadhuis hier niet gebruikt
wordt 

29 augustus 1914 | De Harderwijker | pagina 2  
Naar aanleiding van het voorstel van B. en W. om de Hondegardstraat om te doopen in
Raadhuisstraat, meenden de heeren Willemsen en De Lange dat om historische redenen de oude
naam behouden moest 

29 augustus 1914 | De Harderwijker | pagina 1  
Verandering naam van die straat in Raadhuisstraat. De heer Willemsen pleit op historische gronden
voor behoud van Hondegardstraat. De heer de Lange is er ook voor. B. en W. nemen het voorstel
terug. 



Rabbestraat ook Rabbistraat.
L 1893, no. 22: Van de Bruggestraat, genoemd onder no. 34, ligger B, tusschen de perceelen Sectie E
nos. 1709 en 1184 eerst in nagenoeg Noordelijke richting tot perceel Sectie E no. 219, daarna in
nagenoeg Oostelijke richting tot perceel Sectie E no. 2068 en eindelijk in nagenoeg Noord-
Noordoostelijke richting tot het Westelijk uiteinde van de
Hoogstraat, genoemd onder no. 21 ligger B, tusschen de perceelen Sectie E nos. 208 en 1160.
Lengte: 145.5 m. Houten goot met ijzeren deksel, Lantarenpaal

Onstaan uit de familienaam Rabbe die al sinds 1440 in Harderwijk voorkomt.

circa 1767
Rabbelstraat:
Inv.623, Straatgeld: Gezien de volgorde vanaf de Vijhestraat telde men zowel de linker als rechterzijde
zonder daar op papier onderscheid in te maken.Het enige houvast is de groote van de huizen vertaald
in de klasse.
(Een roede was 12 voet is circa 3,8 meter)
inv.623 Straatgeld. Bruggestraat: nr.27-6: “Huis Jan Santbergen bewoent bij hem selven groot 3
vertrekken breed 1½ roeden en voorhuis lank in de rabbelstraat 4½ roeden in de selve straat 2
uitgang”
Jan Santbergen, klasse 4, f.1,= en 10 stuiver voor het huys plus de uitgang, klasse 8 voor 5 stuiver.
(huis E-242)
inv.623 Straatgeld. Rabbelstraat:: nr. 28-1+2 “In de Rabbelstraat een uitgang van hget huis bewoont
Reiir van Aken breed ½ roede. Huis vrouw Sas bewoont Dirk Penning groot ... vertrekken breed 1½
roede” 
Rabbelstraat: Huys van vrouw Sas bij Dirk Penning klasse 6, prijs 15 stuiver 
inv.623 Straatgeld. Rabbelstraat:: nr. 28-3 “Huis vrouw Sas groot ... vertrekken breed ½ roede”
Rabbelstraat: Huys dezelve klasse 7, prijs 10 stuiver 
Inv.623 Rabbelstraat gaat verder met het huis van Bunskerken, bewoont door Eijbert Heeren, klaase 5
1 gulden, het huis van Rijk Apeldorn Decemers, bewoont door Henrik Jacobsen, klasse 7, 10 stuiver,
de schuur van Bunskerken klassed 7, 10 stuiver, het huis van Burg.W.J.van Westervelt, bewoont door
Jan Bloemenberg, klasse 5, 1 gulden, uitgang klasse 8, 5 stuiver.

ORA Harderwijk, inv. 160:
zijstraat van de Bruggestraat die Rabbestraat voorbij St. Joostenput tot aan de trappen aan de muur
(Hoogstraat)



Randweg. 

Rbsl. 26 feb 1960 nr. II/7 

Complex "Engelserf" 

Loopt van de Acacialaan af tot Engelserf. 



Rapdreef 
Rsbl. 18 november 2004 



Rappad 
Rsbl. 18 november 2004 



Harderwijk, 7 augustus 2018

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

De Rechte Oosterwijk of Grote Oosterwijck

L 1893, no. 2: Van de Vischmarkt, genoemd onder no. 11 ligger B tusschen de perceelen
Sectie E-136 en105 in Noord-Noordoostelijke richting tot het Zuidelijk
uiteinde van den zijtak van den weg langs de Haven, genoemd onder no.1a 
ligger B, tusschen de perceelen Sectie E-1957 en 1954.
Lengte: 136 m.
Houten goot met Dzeren deksel.

Heette vóór 1944 Rechte Oosterwijk

Oud Rechterlijk Archief Harderwijk (ORAH) inventaris 160:
De grooten Oosterwijck is die straete midden op den merckt om na de walle te
gaan.
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Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Rederijkerstraat

Raadsbesluit 28 juli 1961 no. VIII/23

Werd bij raadsbesluit 8 nov. 1962 verdeeld in 3 stukken vanwege een verandering in de
plannen:
1) J. Perkstraat
2) Rederijkerstraat
3) Cremerstraat
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Uit: “eigendoms- en bewoningsgeschiedenis Harderwijk door K.Chr. 

Reigershofweg

raadsbesluit 13 nov. 1953 naar de villa “Reigershof”.

Deze weg was tot 1953 naamloos.



Reinwardtlaan. Prof. C.G.C. Hoogleraar vpn 1800 - 1807. 

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

Plan Tinnegieter 
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Nieuw Hederle.ndsch Biografisch Woordenboek, 

dl.IV,kol.ll35-ll38. 

--
REINWARpT (Oaspar Georg Carl) , . 

geb.3 Juni 1773 te Ltlt tringhaus en (p ru.i sen) ,overljt6 Maart 

1854 te Leiden,zn.van Johann Georg.R.cn Catharina GOldenberg. 

Hij werd dll!",üMll!il!l'mdiiimte Harderwijk als hooileraar be

roepen ,ale opvolger van de overleden botanious Sohaoht 

(11 Juni 1800) 11 Voordat hij d.it ambt aanvaardde~ chonk de 

Harde~~jkse Senaat hem,de 27 jarige,het doctoraat in de 

geneeskunde en de natuurlijke wijsbegeerte honoris oausa. 

In Hardervdjk bleef hij zaten jaren.Na Koning Lodew1jk~s 

bezoek aan Hard.erwi jk t s Hogeschool werd hij benoemd to t 

Direoteur van een aan te leggen plru~tentuin met diergaarde 

6n natuurhis toriach museseum. (1808) .Kort voor Kon.Lodewijk l's 

vertrek werd R. benoem(l tot buitengewoon hoogleraar in de 

scheikunde en de artsenijbereidkundo,tevens gewoon hoog
leraar in de natuurlijke historie te Amsterdam,welke amb-

ten hij 5 Nov.18l0 aanvaardde.Op verzoek van de Algemene 

Secretaris van Staat, A,R.:b"alck ,vTerd R.15 Jan.l81S 'benoemd 

tot f1Direoteur tot de zake van landbOuwt1C1;msten en weten

Behappen" ,in welke fUllctie.hij Jnout,v JO d.Capollen en l,uys

kes.die belast waren met de taa'k (le koloni~I1 van de Engel

sen ·over te nemen,als deskundige zou. vE.'rgezellen. 

Ann dit driflmansohap(Elol1t,v.d.1rapellen en Buyskes),diks 

Commissariosen-Generaal, deed H"op 15 April 1817 het voorstel: 

een krru.dtuin te doen aanleggen,waarin verschillende gewas

sen konden aangekv\Teekt worden en landlJouw1rond:i·e€ proeven 

konden worden genomon.De datum 18 Hei 1817,de dag waarop 
met de Uitvoering va~ dit plan een aanvRng werd gemaak~,werd 
de geboo::rtEldag van d.e later wereldberoemd gevrorden inrich

ting fI ~s Lands P 1 ante ntttin" 11 Op allerle:t gebied heeft hij 

adviezen gegeven, vnl, ten opzichte ve.n landbouw en lüjver-
heic1 .maar ook van de inrichtill{'; van het onde:rvvijs, zowel 
het gewone al s het mi11. t..aire, verder van de geneesk .. dienst, 

de ui toef'ening der med:Leohe praotijk.de regeling der vaoci
natie enz"Op 23 Mei 1823 aanvaardde hij het Le:1.dse professo

raat.ln 1845 tra.a hij als hoogleraar af .. Portret bij Sirks. 



Renate Rubisteinlaan 
Rsbl. 19 december 2002 



Revalmeen. 

Shsl. 19 oet. 1972 nr. X/14 

Gelegen in één van de Oostzeestaten, nl. in Estland. De tegenwoordige naam van 

"Reval" is "Tallinn". Uit Reval haalden de Gelderse steden het goedkopere pelswerk. 
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Reviusstraat • . J. 1586 - 1658 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11 

Jacobus Revius (Reefsen} 

Ned. prot. theoloog en dichter. Predikant. Werkte mee aan de statenvertaling. 



Rhijnvis Feithlaan. (1753 - 1(24) 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11 

Nederlands dichter. Promoveerde in 1770 te Leiden in de rechten. Werd in 1780 benoemd 

tot burgemeester van Zwolle. 

Schreef o.m.: Ferdinand en Constant ia (1785) 
Lady Johanna Gray (1791) 

Het Graf (1792) 

Oden en Gedichten (1796 - 1814) 



Riddersteegje = Brouwersteeg

Uit de lidmatenlijst van circa 1665. Archief Herv. Kerk

De sijdstraetjens van de Smeepoortstraet etc.
(het eerste straatje)
“t Riddersteegje”
vervolgens Muntstraetje, Gevangenstraet, ‘t straetje aen ‘t Blokhuis, ‘t Peststraetje.



Rietgorsmeene 

Rbsl. 21 jun 1979 

Plan Vogel waard. 



Rock and Rolldreef 
rb sI. 14 maart 1996 



Het Rode Dorp = hoekje op de Vischmakt tegenover de Schapen hoek 

Genoemd in het Bevolkigsregister 1862-1870, inv. 824 blz. 202 



Roemer Visscherstraat. 

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

Leefde van 1547 - 1620. Was een tijdgenoot van Spieghel en, evenals deze, lid van de 

Rederijkerskamer "De Eglentier", te Amsterdam. 

Schreef proza en wordt door sijn volks proza beschouwd als de voorloper van Jacob Cats. 



Harderwijk, 5 augustus 2018

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

Roepersteegje is Heeraaltszstraat
(Vierde en laatste zijstraatje van de Bruggestraat en steegjes)

Komt als zodanig voor in het
"Stads en Burgerboek, of de Stad en Burgerij van Harderwijk bevattende het aantal zielen,
Burgers en Stemgerechtigden, October 1795"

komt o.a. voor in
1) recognitie d.d. 5-12-1784 Jannetje Fidders weduwe van Hendrik Priester alsmede  Jan
Hendrik Priester echtgenoot van Neeltje Peters en Gerrit Priester, verkopen aan  Hendrik
Jekel, huis Vollerstr. tussen Reyer den Grooten en Harmen Jansen, voor f.450,=

2) Het Stads en Burgerboek of De Stad en Burgerij van Harderwijk bevattende het aantal
Zielen, Burgers en October 1795



Roermeen. 

llbsl. 17 mei 1973 nr. VIII/18. 



Roggelaan. 
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Roland Holstlaan. H. 1869 - 1953 

Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11 

Henriëtte Rolland Holst-Va. der Schalk 

Nederlands sehrijfster. 

1893: Souetten iB. de "Nieuwe Giet." (debuut) 
Verder: de Nieuwe Gebaart, De vrouw in ket woud en Verzonken Grenzen. 



Roos- en doornhof. 

Rbsl. 16 aug 1979 

Betreft gebied omsloten door Stationslaan, Diepegracht en het Kruithuis. 

m: 



Rooseveltlaan. 

Rbsl. 18 nov 1965 nr .. XI/ii 



Harderwijk, 7 augustus 2018

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

Rosmolenstraat = Rabbistraat

Recognitie d.d. 11-7-1729: “ . . . . een huijs staende in deze stad op de hoeck van de
Rosmolenstraat en 't eijnden de Hoge Straat ..... "

Oud Rechterlijk Archief Harderwijk (ORAH) inv. 150 folio 184:
3-10-1702 Marritje Stevens wed. van Gerrit Hartgertsen, geassisteert in desen met haare
toecomende Bruidegom Boon Gerritsen als haren gecoren momber, en heeft alvorens te
verandersaten beweesen aan haare twee kinderen bij voors. Gerrit Hartgertsen verwekt, voor
haar vaders goet ijder kind, Jacobjen Gerrits en Steven Gerrits genaamt de somma van een
hondert car. gl.dit aan beide kinderen een somma van twee hondert car. guldens, daaronder
begreepen sodane vijft en ‘t negentig gl. wel eer van der kinderen selfe moeder heen gecomen,
als althans gevestigt staan in het huijs van Jan Simonsen in de Rosmolenstraat, daar Franck
Suijck ter eenre en Drees Gerritsen naast gehuijste sijn. Enz. Enz. 



Ruimelsdwarsweg. 



Ruimelsweg. 

In,' ~~ /HIl~~4"t 
~ /t-'~/~~~~~~~ 
~'7~~~~~-~~ 
~ M~'-~~ .d~ ~4'f-o 

P·II·/I.~. M·fyl! ~/, ~ /~rf'~ ~~~,.Y4~~ __ ....... 

.. ~ - - <>-- .. .ttd'~ I' ,q ...... ~ ~~ 

;::~ 



Harderwijk, 7 augustus 2018
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De Ruyterlaan

Michiel Adriaenszoon de Ruyter (Vlissingen, 24 maart 1607 – Baai van Syracuse, 29 april
1676) was een Nederlands admiraal.

Michiel de Ruyter (bijgenaamd Bestevaêr, ofwel grootvader) is een van de bekendste zee-
helden uit de Nederlandse geschiedenis. Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste
admiraal van zijn tijd. De Ruyter was afwisselend in dienst van de staat en van reders, en was
zelfs een tijdlang als zelfstandig ondernemer actief in de walvisvaart.

De Ruyter begon zijn carrière als eenvoudig Zeeuws zeeman. Rond zijn dertigste had hij zich
opgewerkt tot kapitein, eerst in dienst van het koopmanshuis Lampsins varend, later als eigen
meester. Vermogend geworden had hij de zee al vaarwel gezegd toen in 1652, bij het uitbre-
ken van de Eerste Engelse Zeeoorlog, de Zeeuwse Admiraliteit met succes een beroep deed
op zijn plichtsbesef en hij een belangrijk vlootvoogd werd. Hij bleef van toen af aan bij de
marine in vaste dienst, die de hele periode van de eerste drie Engels-Nederlandse oorlogen
bestreek. 

Na de vrede met Engeland in 1653 nam hij als vice-admiraal van de Admiraliteit van Amster-
dam deel aan diverse oorlogen in de Oostzee en aan acties tegen piraterij in de Middellandse
Zee. Eind 1664 heroverde hij, in de aanloop naar de Tweede Engelse Zeeoorlog, in West-
Afrika Nederlandse forten op de Britten en voer daarna naar Amerika om daar hun koloniën
schade toe te brengen. Bij thuiskomst in 1665 werd hij door toedoen van raadpensionaris
Johan de Witt in de rang van luitenant-admiraal benoemd tot opperbevelhebber. Dit leidde tot
rivaliteit met luitenant-admiraal Cornelis Tromp, een politiek vijand van De Witt. De Ruyter
behaalde tijdens de verdere duur van de oorlog belangrijke successen tegen de Engelsen met
als hoogtepunt de Tocht naar Chatham die in 1667 leidde tot een voor Nederland gunstige
vrede. 

In de Derde Engelse Zeeoorlog redde De Ruyter de Republiek der Zeven Verenigde Provinci-
ën van de ondergang door in vier zeeslagen sterkere Engels-Franse vloten in het nauw te
brengen. Ondertussen werd zijn vriend De Witt in het Rampjaar 1672 vermoord, met betrok-
kenheid van Tromp, maar de nieuwe stadhouder Willem III hield De Ruyter aan als bevel-
hebber in de rang van luitenant-admiraal-generaal. In 1676 sneuvelde De Ruyter bij Sicilië
nadat hij met een zwak eskader was uitgezonden om de Spanjaarden te ondersteunen tegen
Frankrijk. 
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De Rijksweg

L 1893, no. 89: Van den weg, genoemd onder no. 82 ligger B, tusschen de perceelen Sectie
B-1225 en 493 in algemeen nagenoeg Zuid-Zuidwestelijke richting tot per-
ceel Sectie B-484a, tusschen de perceelen Sectie B-1205 en 485.
Lengte: 190 m.
Houten koker
Opgaande boomen
De onderhoudsplicht berust bij de eigenaren van de aangrenzende perceelen
wat betreft den weg en wel ieder voor het gedeelte langs zijn perceel gelegen.
De eigenaren van de perceelen Sectie B-1225 en 493 gemeenschappelijk wat 
betreft den houten koker.

1952 voorstel gemeentewerken: wijzigen in Kerkpad (zie aldaar)
acte Essenburg 18-1-0815 erf en goed Rijswijk nr. 87




