Fagellaan.

Hendrik baron Fasel (1165 - 1838)
Studeerde reehte. te Lei•••• Werd in 1187 aan zija grootvader (Fra.,ois) al.
adj.griffier van de staten-Ge.eraal toegevoegd, om hem i. 1190 op te volgen.
In 1788 reis.e hij naar Engeland tot afsluitiag va. het garantieverdrag. Werd in
1195 buitengewoon gezant in Londen. Hij bleef trouw aa. Stadhouder Willem V. Hij
bleef tot 181' ia Engel..d, waar hij zich liet naturaliseren. Werd belaat met het
toezioht op de opvoediug vam de jeugdige erfprias, de latere KORing Willem IIt
met vie hij in 181~ naar .et vaderland terugkeerde. Hij werd,evenals zijn broers , ia
de adelstand verheven.

Fahrenheitstraat.

Rbsl. 26 jun 1975 nr.

VII/i.

Fahrenheit (1686 - 1736). Duits, natuurkundIge. Bekend door zijn temperatuurschaal.
Daniël Gabriël Fahrenheit.
Duits-Nederlands natuurkundige. Vestigde zich in 1717 als glasblazer j;lIf en
instrumentmaker te Amsterdam, waar hij van 1718 - 1730 te ziin
.
~.en h u i ze co1 leges ln
hydrostatica en optica.
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Fagotdreef
Rbsl. 18 december 1997

Fazantlaan.
Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11

Gedeelt~tussen Rijksweg 28 en Ceintuurbaan.
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Flevowe~.

Rbsl. 30 aug 1954 nr .. VII!19. Plan Broeksteeg.
Plan Broeksteeg
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Fokko Kortlanglaan.
Vroeger: Koesteeg.

Harderwijk, 15 juli 2018
Fraterhuishof

Raadsbesluit 28 februari 1985

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

De Fraterhuissteeg.
L 1893, no. 40: Van het Bongersteegje, genoemd onder no. 38, ligger B, tusschen de
perceelen Sectie E nos. 1908 en 1718, in nagenoeg Westel~ke richting
tot de V~estraat, genoemd onder no. 36, ligger B, tusschen de
perceelen Sectie nos. 1908 en 1715.
Lengte: 60 m.
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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 tlStedelldwager lt •

J<'riesegracht.

Den. te Harderw,ijk. residerende NOT A RIS,
J. B. (J~ (J• . JF. BB MOL, zal, als daartoe
spe c i a a 1 benoemd· door de ArrondissementsRegtbank te Arnhem. op Zaturdag den () Maart 1847, de~
avonds ten 7 ure, in het Lt?Gement HET W APENV'AN
ZUTPHEN te Harderwijk, publiek doen i uz e t ten en op
Zaturdag den 13 Maart daaraanvolgende 7 ter zelfder plaatse
en ure, Finaal verkoop en:
ie. Een .onlangs geheel nieuw opgebouwd en gemoderniseerd HEERENI{UlS, met annex KOETSHUIS,
PAARDENSTAL, OPGAANDE nOOMEN, TUIN llN
BOOMGAARD, staande en gelegen langi' de :;'IOogenaamde Vriesehe Gracht, binnen de Smeeharriere
der stad Harderwijk, groót circa 2 bunders;
.
2 e • De onverdeelde helft in 23 bunders 70 roeden BOUVVJ;:N HEIDEVELDEN, gelegen in de Buul'tscllap Ton~
sel onder de Gemeente Harderwijk, bij het kadaster
in sectie C en een gedeelte uitmakende van No, 171
, en 172.
Het HUlS en BUlH1NPLAA:rS zal zijn te iien op Woèns~
" dag en 'Donderdag z~jnde den 4 en -5 Maart f8~7, mits
één uur te voren aarimeldèiide' hU d'eEigenaresse, Vrouwe
A. J. VA.N JLI'DT DE JEUDE
Weduwe van
Wijlen den Heer: 6. J~ F. DE RANITIi.
'
Nadere informatien te hekomenten kantore van den bo.,
vengemelden Notaris.
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Frisialaan.
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Fuikpad.
llbsl.

17 mei 1973 nr. VIII/18.

