Gaauwdieveweg = Watertorenweg
de weg van de Leuvenumseweg naar de Galgenberg

Aangetroffen op een wegenkaart van Harderwijk uit 1832
Staat als zodanig ook op de kadastrale kaart C-2 van Harderwijk van 1832,

Van Galenlaan.

Galvanistraat.
Rbsl.

sep 1969

Luig! Galvani was een Italiaans natuurkundige. 1737 - 1798.
Ontdekte bU toeval de stromende, galvanische of dymamische electriciteit.

Gasthuisplaats = Schoolsteeg (ook wel Kinderhuissteeg)
Het Stads en Burgerboek of De Stad en Burgerij van Harderwijk van 1795
lil De Vijhestraat en daarbij komende
1) buiten en bezijden de Poort of Smeepoort, 2) Muntsteegje, 3) Burg- of
Gevangenisstraat, 4) Blokhuissteegje, 5) Pesthuisstraatje, 6) Gasthuissteegje.
Gasthuisplaats: Bev.reg. 1850-1855, înv.799, blz. 78, wijk 2, huis 77, omgeving
Rabbistraat)

Gauwdievenweg, zie Gaauwdieveweg

Het pad om de Gasfabriek (gedeeltelijk Scheepshelling).
L 1893, no. 145: Van de Keizerstraat, genoemd onder no. 6 ligger B nabij den
Noordelijken hoek van perceel Sectie E no. 2012 eerst in algemeen
nagenoeg Zuidoostelijke richting tot den Oostelijken hoek van
genoemd perceel en vervolgens in algemeen nagenoeg Zuid-Zuidwestelijke
richting tot de Groote Poortstraat, genoemd onder no. 20 ligger B,
bij den Zuidoostelijken hoek van perceel Sectie E no. 1233.
Het voetpad loopt gedeeltelijk over de perceelen Sectie E nos. 1951
en 2054.
Lengte: 218 m.

3 Meerpalen
2 Houten palen
Lantarenpaal
Het pad ligt geheel binnen de bebouwde kom.

Gelreweg.
Rbsl. dd. 26 feb 1960 nr.

n/B.

Deze weg was eerst "Bmil.lenkampshaGen" genaamd •

..

Harderwijk, 15 juli 2018
Van Gendtlaan
Naar Willem Joseph baron van Ghent tot Drakenburgh (Winssen, 14 mei 1626 - Slag bij
Solebay, 7 juni 1672) was een Nederlands admiraal uit de 17e eeuw. Zijn achternaam wordt
ook gegeven als Gendt of Gent.
Hij stond, als adviseur van Johan de Witt, aan de basis van de oprichting, op 10 december
1665, van het Regiment de Marine, de directe voorloper van het Korps Mariniers.
Van Ghent was de eerste commandant, in de rang van kolonel. De Witt stond er echter op dat
Van Ghent een marinerang zou aannemen.

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

De Genestetstraat.
Rbsl. ?E jul 19h1 no. VIII/23
Petrus AUgustus de Genestet. (1829 - 1861)
Nederlands dichter. Was predikant. Na het overlijden van zijn vrouwen jongste kind
nam hij ontslag als predikant en vestigde zioh in Amsterdam. Hij overleed te
Rozendaal (Gld.)
1851: Eerste Gediohten

1860: ~~iIt Leekedicàtje ••

Gerbrandylaan ..
Rbsl. 18 nov 1965 nr. XI/11
Pieter Sjoerd Gerbrandy (1885 - 19
Nederlands Anti-Revol. Staatsman. Promoveerde in de rechten aan de
te Amsterdam.
1920 - 1930 ~oogleraar V.U.
1939 Minister van Justitie in het Kabinet-De Geer
1940 Naar Engeland. Werd in dat jaar minister-president

Vr~e

Universiteit

Van Geunslaan.

Hoogleraar van 1776 _ 1791.

Prof. M.

Rbal. 26 oct 1951 nr. IX/14
Plan Tinnegieter
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Niel1W Neè:erlandsch Biografisch Woordenboek,
dl.I,kol.931-933.
GElJ1IS (Matthias van)

t

geb.2 Sèpt.1735 te Groningen,overl.9 Deo.18l7 te Utrecht,
jongste Zll.van Steven Jan en Dieu.\vertje Roos.
Te !/eidan verwierf hij 14· Juni 1761 de graad Vell medioinae
doctor.Hij vestigde ::.:ich als geneesheer te Groningen en
huwde 6 Nov.1763 met Sara van Delden, In 1776 kree~ hij een
benoeming tot archiater der provinoie Gelderland en verhuisd.e met vrouwen 7 kinderen naar HardeI"\'lijk, waar hij op
5 Juni 1776 het ambt van hoogleraar in de med.p~ru{tijk,
chemie, hotanie en obstetrie ( waarbij zich later nog voegden de lessen in de pathologie en therapie) aanvaardde.
Na 15 jaar in Haröerwijk werkzaam te zijn gffiveest,werd hij
bell0emd tot hoogleraar in Utrecht om les te geven in de
zielcte1QW.de en de med.praktijlt, waarbij la ter nof, gevo egel
werd(1795) de kruidleunde en de zorg voor de academische
kruidtuin.Op 5 Juni 1791 aanvaardde hij deze betrekking.
De stnten der provincie benoemden hC'lO tot archiater in het
gehele ge,,!eF.rt 0.11 als zo da'tig deed h1 j veel in he t belang
der volk
zondheid.Koning Lodevlijk benoemcle hem 'tot zijn
m6dioin consul tant.Na de herstelling van het N()(lerl. gezag
werd hij lid van het nieuwe Koninl:1ijkEî InDti tuut.
In Nov .. 1815 kreeg hij z1 ju emori taat.
Zijn geschild.erd portret( 1797) 1s do or II.A.ClaessenE. e. a.
in plaat gebracht.

1:e Gevangen of Burgtstraat.
L 1893, no. 55:Van de Smeepoortstraat genoemd onder no. 59. ligger B, tusschen de
perceelen Sectie E nos. 2130 en 1608 in nagenoeg Westel iJ'ke richting
tot het Blokhuis genoemd onder no. 50 ligger B, tusschen de perceelen
Sectie E nos. 2103 en 1751.
Lengte: 79 m.

Harderwijk, 15 juli 2018
Van Ghentlaan
Raadsbesluit van 26 juni 1975 nr. VLL/1 voor “Van Gendtlaan”
Bij Raadsbesluit van 28 februari 1985 gewijzigd in “Van Ghentlaan”.
Naar Willem Joseph baron van Ghent tot Drakenburgh (Winssen, 14 mei 1626 - Slag bij
Solebay, 7 juni 1672) was een Nederlands admiraal uit de 17e eeuw. Zijn achternaam wordt
ook gegeven als Gendt of Gent.
Hij stond, als adviseur van Johan de Witt, aan de basis van de oprichting, op 10 december
1665, van het Regiment de Marine, de directe voorloper van het Korps Mariniers.
Van Ghent was de eerste commandant, in de rang van kolonel. De Witt stond er echter op dat
Van Ghent een marinerang zou aannemen.

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

De Glindweg.
L 1893, no. 68: Van den Zuiderzeeschen straatweg, tusschen de perceelen Sectie A
nos" 1490 en 1364 eerst in nagenoeg Noord-Noordwestelijke richting
tot perceelJSect1e Anp. 640 en vervolgens in algemeen nagenoeg
Noordelijke richting tot perceel Sectie A no. 1501 tusschen de
perceelen Sectie A nos. 1499 en 1504.
Lengte: 945 m.
Opgaande boomen
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Goeman Eorgersiuslae,n.
Rbsl. 4 dec 1956 nr. XI/4a
Plan Wittenhagen 11
Hendrik Goeman Borgesiuz.

(1847 - 1917)

Ned. liberaal staatsman. Promoveerde in Groningen in de rechten. Leraar te Sneek
en Arnhem.
1871: hoofdredacteur van "Het Vaderland"

1877: Lid Tweede Kamer der staten Generaal
1897 - 1901: Minister van Binnenlandse Zaken

Van Goorswegje.
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Goosenskamp.
Rbsl. 15 okt 1981
Weg tussen Johanniterlaan en de Papebongerd.
Naam herinnert aa·n de hier gelegen hebbende grond (tuindertj).

t
Goudsteeg (of Gouctsteeg)

=???

komt voor in recognitieboek ORA-H inv. 151 folio262v:
"verkost te hebben aan de Hr. Peeter Oosterbaan mede Raadsvriend ende Geertruijt
Felbiers, ehelieden, een Gamer waar van de Hr Goper de wederhefte heeft,
geleegen inde Goutsteege tussen het huijs en hang he vanden Her Goper, voor de
somma van 60 guldens ................ ".

Graaf Ottolaap..
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Harderwijk, 20 juli 2018
Grauwenzusteren-, Hueclum’s- of Zusterenstraatje = Academiestraat
inv. Oud Archief nr. 1018.
Ingekomen- en verzonden brieven. 1641 en 1642. Oorspr. en minuten. 8 stukken.
N.B. De brieven betreffen een legaat van f 900 door Gerlacia Voet, weduwe van
Johan Luloffs te Deventer, aan de weduwen in het Hueclum's- of Zusterenstraatje
vermaakt
(De familie Lulofs bezat tussen 1700-1785 het huis in de Academiestraat, sectie E nr.
963, op de locatie waar later de school stond. (K.Chr. Uittien)
Oud Rechterlijk Archief Harderwijk, inv. 141:
20 januari 1606, fol.514vso
Aert Henricks en Bije Wolberts, echelieden, stellen te waarschap hun huis in de
Grauwezusterenstraat naast Rycket Aerts.............”

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

De Grensweg.

L 1893, no .. 108: Van den Zuiderzeeschen straatweg, tuaschen de perceelen Sectie B
nos. 811 en 916 eerst in algemeen nagenoeg Zuidelijke richting tot
den Elaweg, genoemd onder no. 116 ligger B, tusschen de perceelen
Sectie B nos. 1500 en 1423 en daarna van dien weg tusschen de
perceelen Sectie B nos. 760 en 834 in nagenoeg Zuidelijke richting
tot het einde der perceelen Sectie B mos. 1392 en 850.
Lengte: 978 m.
~

~~ ~ n.~ Áá.-d~

De Grevenhofsweg.
L 1893, no. 85: Van den Zuiderzeeschen straatweg, tusschen de perceelen Sectie B nos.
1311 en 689 eerst in algemeen nagenoeg Zuid-Zuidoostelijke richting
tot perceel Sectie B no. 1066 en vervolgens in Oost-Noordoostell~e
richting tot perceel Sectie B no. 446, daarna in algemeen Zuid-Zuidoostelijke richting tot perceel Sectie B no. 1211 en eindelijk in
algemeen oost-Zuidoostelijke richting tot perceel Sectie C no. 481,
3 M. voorbij de perceelen Sectie B no. 612 en 1702.
Lengte: 1400 m.
Schampsteen
Opgaande boomen
Het gedeelte van deze weg gelegen tussen de Parallelweg en de Paasloweg is bij rbsl. dd. 18 nov 1965 nr. XI/11 gewijzigd

in Bredeweg.

Groene Zoomweg
RsbI. 15 ,juni 2000

De Groentjesweg.
L 1893, no. 11: Van het Zeesteegje, genoemd onder no. 76 ligger B,

b~

den Westelijken

hoek van perceel Sectie A no. 517 in algemeen nagenoeg Noordoostel~~e
richting tot perceel Sectie A no. 1226, op den Zuidoostelijken hoek van
perceel Sectie A no. 1120.
De weg loopt over de perceelen Sectie A nos. 1387 en 1120.
Lengte: 807 m.

4 PaaIen

C;roevenbekerhout
Rsbl. 19 december 2002

Harderwijk, 29 juli 2018
Grolsteeg het verlengde van het Vleeshouwersteegje
OAH inv. 160: Jan Grollensteegje van ‘t Vleeschouders steegjes tot aen de Merckt.
Legger 1893: bij Vleeschhouwerssteeg: Enge- of Grolsteeg.
De Grollensteeg naar een schout vernoemd, Jan (van) Grolle. Jan, die in 1520 stierf, had zijn
"schuur" op de hoek van dat straatje en de Markt, maar zijn huis in de Hoogstraat, enkele
huizen van de Kromhoutsteeg af in de richting van de Grotepoort.

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

De Groote Haverstraat.
L

1e93, no. 30: Van het Zuidwestelijk uiteinde van de Vuldersbrink, genoemd onder
no. 29 ligger B, tusschen de perceelen sectie E nos. 589 en 1322 in
nagenoeg Zuidwestelijke richting tot de Luttekepoortstraat, genoemd
onder no. 31 ligger B, tusschen de perceelen Sectie E nes. 569 en
1~4.

Lengte: 96 m.
Lantarenpaal
Pomp

Bij rbsl. 28 feb 1985 is het gedee]te van deze straat tussen de
en de Waltorenstraat gewijzigd in: Vuldersbrink.

Klein~

Haverstraat

]e Groote Marktstraat.
L 1893, no. 19: Van het Oostelijk uiteinde van de Vischmarkt, genoemd onder no. 11c.
ligger B, tusschen de perceelen Sectie E nos. 94 en 1417 eerst in
nagenoeg oost-Zuidoostel~Ke richting tot perceel S~ctie E no. 1578
en vervolgens in Zuid-Zuidoostelijke richting tot de Groote Poort straat
genoemd onder no. 20 liggen Bt tusschen de perceelen Sectie E nos.
25 en 435.
Lengte: 162 m.
De goten zijn met klinkers verhard
La.ntarenpaal
2 Pompen

Groote Straat is Hoogstraat met Grote Poortstraat

Zie register der Straaten in "ProtocolIe van Beswaer over de Stadt van Harderwijk"
inv. 162 ORAH:
De Hooge straat is, daar men van de muur aan de trappen, regt door gaat tot aan de
groote poort, ook somwijlen de Groote Straat geheten

Groote Poorter Brink = Vuldersbrink
rec. 08-02-1790: Alberta Appeldoorn, wed. van J. C. Huisman (oud raadslid] en cs verkoopt aan:
Peter Janzen en echtg. Antje Priester huis Groote Poorter Brink voor fl. 200, = [E-483]
Recognities, inv.156, folio 114 dd 14-1-1791: Cornelia en Maria (echtgenote van ASchilders)
Apeldoorn hebben op 29 oktober 1791 in 't openbaar verkogt: een schuur zijnde voormaals geweest
een huis, op de hoek van de Oliestraat aan de Grootepoorter Brink (betreft Sectie E nr. 485)

De rechte Oosterw\jk.
L

Grote Oosterwijckê

1e93, no. 2: Van de Visohmarkt, genoemd onder no. 11 ligger Et tusschen de perceelen Sectie E no. 136 en 105 in Noord-Noordoosteltike riohting tot
het Zuidel~k uiteinde van den Z~tak van den weg langs de Haven, genoemd onder no. ia ligger:l3, tusschen de perceelen Sectie E no. 1957
en 1954.
Lengte: 136 m.
Houten goot met Dzeren deksel.

Harderwijk, 28 juli 2018
Groote Grindweg wordt omstreeks 1948 Leuvenumseweg (zie aldaar)

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

De Groote Poortstraat.
L 18939 no. 20:

Van het Oostelijk uiteinde van de Hoogstraat, genoemd onrler no. 21 ligger
B, tusschen de perceelen Sectie E nos. 405 en 2041, in algemeen nagenoeg
Oost-Zuidoostelijke richting tot de Groote Poort Barriëre tusschen de
perceelen Sectie E nos. 2054 en 1093. Lengte: 232 m

Een korte inleiding over de Grote Poortstraat.
Zie register der Straaten in “Protocolle van Beswaer over de Stadt van Harderwijk” inv. 162 van het
Oud Rechterlijk Archief Harderwijk:
De Hooge straat is, daar men van de muur aan de trappen, regt door gaat tot aan de groote poort, ook
somwijlen de Groote Straat geheten.
De Grote Poortstraat heette aanvankelijk Hoogstraat. Wat de reden is geweest om het stuk Hoogstraat
opeens Grote Poortstraat te gaan noemen is in de nevelen van de geschiedenis gebleven.
Vanzelfsprekend loopt die straat naar de Grote Poort maar dat deed hij ook toen hele stuk vanaf de
zeemuur tot de Grote Poort nog Hoogstraat heette.
De Hoogstraat of Hoge Straete of Groote Straat is hooggelegen. Dat is o.a. te mer-ken als je de stad
binnenkomt via de Burg. de Meesterstraat. Ter hoogte van de oversteekplaats uit de Grote Poortstraat
naar de Hogeweg ben je op het hoogste punt. Waarschijnlijk ligt daar ook de onstaanswortel van
Harderwijk. Immers waar startte een nederzetting? Daar waar je droge voeten had en water
voorhanden was. Aan beide voorwaarden voldeed die locatie.
De grens van de Hoogstraat/Grote Poortstraat is de kruising met de Schoenmakers-straat, vroeger
Molienstraat geheten en de Kromhoutsteeg. Molienstraat is mogelijk afgeleid van een meneer Gerit
Molien, een patricier uit het eind van de 15e eeuw, die er wellicht woond. De Kromhoutsteeg dankt zijn
naam aan de herberg op de hoek (nu een kapper) waar het Kromhout uithing. Een signaal voor de
koetsiers dat ze daar hun paarden konden wisselen. Een kromhout is het stuk hout dat aan het tuig
van het paard en aan de wagen wordt bevestigd, dus achter de achterbenen van de paarden.
Hogerop, richting zee is er een zijstraat, de “Hondegatstraat”, zo genoemd omdat on-der het oude
stadhuis de cellen waren die toen “het hondegat” werden genoemd. In de preutse tijd, zo rond de
eeuwwisseling 1800/1900 heeft men een r in gevoegd en werd het Hondegardstraat. Toen er een wet
kwam dat aan beide zijden van een straat een naambord moest zijn stond aan de ene kant wel de r en
de ander kant was gewoon “gat” gebleven. Ook werd die straat Snijderstraat genoemd naar een
ambacht in de textiel-industrie, net als de Wolleweverstraat, Vulderstraat, etc. Door een schrijffout is
die straat ook Zuiderstraat genoemd. De SN van Snijder werd voor een Z aangezien. Prompt ontstond
er een mythe dat als er een Zuiderstraat was, er ook een Noorderstraat moet zijn geweest dus is een
deel van Harderwijk in zee verdwenen. Deze onzin werd niet alleen door simpele zielen verkondigd.
Serieuze mensen hebben dat gepubliceerd maar geen onderzoek gedaan. Een wetenschap-pelijke
doodzonde.
De eigendomsgeschiedenis van huis Grote Poortstraat 5 is voor een belangrijk deel die van het huis
aan de Vischmarktzijde. Pas midden 1800 wordt de woning in de Grote Poortstraat een zelfstandige
wooneenheid.

Grote Pooner Brink:: Vuldersbrink
o.a. zo genoemd in:
rec.dd 29-10-1793:

Jan Mulder ev Betje Jans verklaren hoe hun huis Groote Haverstr. bij
de Groote Poorten Brink, gekocht 12-8-1788 van Beert Louw,door
ouderdom is ingestortVerkopen het voor f.30,= , met herbouwplicht,
over aan hun zoon Steven Janzen.Tevens moet hun zoon voor hen
een huis huren waarin ze de rest van hun leven kunnen wonen en 2
koeien kunnen houden.

De Groote

PoorterB!intwe~.

L 1893, no. 79: Van het Oostelijk uiteinde van de Groote Poortstraat, genoemd onder
no. 20 ligger :8, bij den Noordoostelijken hoek van perceel Sectie E
no. 1093, eerst in nagenoeg oost-Zuidoostelijke richting tot perceel
Sectie D no. 187 en vervolgens in nagenoeg Zuid-Zuidwestelijke
richting tot den Zuiderzeeschen straatweg, tUBschen de perceelen
Sectie D no. 186 en 167.
Lengte: 210 m.
Steenen duiker met schuif en ijzeren leuningen.
Steenen schamppaal
17 Houten palen

Opgaande boomen

Gruttomeen.
Rbsl. 21 jun 1979

Plan Vogel waard.

Guido Gezellelaan.

(1830 - 1899)

Rbsl. ?e jul 1961 no. VIII/23
Vlaams priester-dichter. Eén der meesters van de moderne lyriek.
Werd in 1854 tot priester gewijd.

