Harderwijk, 27 juli 2018
Laan 1940-1945

febr. 1949: bouw woningen aan de Laan 1940-1945
Raadsvergadering 26-11-1947: De voorgestelde naam Broeklaan wordt vevangen door Laan
1940-1945 vanaf de Hogeweg tot aan de woning van
Dooyweerd (verder Broeksteeg)

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

Laan der Verenigde Naties.
Rbsl. 18 nov 1965 nr. Xlj11

Harderwijk, 27 juli 2018
De Lage Enkweg
L 1893, no. 101: Van den Beekhuizerweg, genoemd onder no. 104 ligger B tusschen de
perceelen Sectie E nos. 1378 en 1043 in algemeen nagenoeg Westelijke
richting tot de Grevenhofsweg, genoemd onder no. 85 ligger B tusschen de
perceelen Sectie E nos. 457 en 1330.
Lengte: 706 m.

Naar de Lage Hierder Enk. Deze lag zuidelijk van de dorpskern tot aan de heide, naast de
meer Westelijk gelegen Hoge Hierder Enk.

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

Harderwijk, 27 juli 2018
De Lagesteeg ook Lage Weg
L 1893, no. 65: Van den Zuiderzeeschen straatweg tusschen de perceel en Sectie A no. 721
en Sectie B no. 1476 in algemeen nagenoeg Noordoostelijke richting tot het
Westelijk uiteinde van de Wijtgraaf, genoemd onder no. 64 ligger B, tusschen
het Zuidelijk uiteinde van den Waterweg, genoemd onder no. 63 ligger B en
perceel Sectie B no. 293.
Lengte: 882 m.
Opgaande boomen
Bij rbsl. dd. 24 jun 1965 nr. VI/18 veranderd in: Lage Weg.

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

Harderwijk, 27 juli 2018
Lage Wei
Rbsl. 15 feb 1979
Plein rondom het winkelcentrum Stadsweide

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

Landbouwlaan.
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Langstraat (=Doelenstraat)
Notaris Neeb, akte 7056 dd 1909: Sectie E nr. 2008 en 2349 liggen aan de LANGSTRAAT (=Doelenstraat)

Harderwijk, 29 juli 2018
Landweg
4-8-1927 Voorstel van Raad: weg langs de Oostzijde van de Molenkamp “Van Esveldweg”
naar het raadslid en wethouder Van Esveld
22-12-1927 besluit Raad: Landweg

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

Harderwijk, 28 juli 2018
Langekamp
Rbsl. 20 sep 1984
Plan "Frankrijk" omgeving Broeklaan.

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

Harderwijk, 28 juli 2018
Langendijkstraat P- 1683 - 1756
Rbsl. 8 nov 1962 nr. X/11
Pieter Langendijk (Haarlem, 25 juli 1683 – aldaar, 9 of 18 juli 1756) was een Nederlands
toneelschrijver en dichter. Hij is de bekendste Nederlandse toneelschrijver uit de 18e eeuw,
die in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur verder weinig schrijvers die nog steeds
bekend zijn, heeft voortgebracht.
Hij was de zoon van Arend Kort, een metselaar die werd geboren in Langedijk. Toen hij nog
jong was stierf zijn vader. Zijn moeder begon een textielzaak. In 1695 verhuisden zij naar
Den Haag. Vervolgens verhuisden de moeder en haar zoon naar Amsterdam. Met een baan in
een damastweverij en als kantoorklerk zorgde Langendijk voor hun onderhoud.
Rond 1708 volgde Langendijk een opleiding in tekenen en schilderen, samen met Frans van
Steenwijk. In 1711 verscheen zijn eerste toneelstuk, Don Quichot op de Bruiloft van
Kamacho. Dit bleek een groot succes en werd een vast nummer in de Schouwburg van Van
Campen. In de negentiende eeuw vertolkten Frits Rosenveldt en zijn zoon Louis regelmatig
de rol van Sancho Panza in dit stuk. De kluchten De zwetser en zijn allerbekendst geworden
werk, Het wederzijds huwelijksbedrog, verschenen in de daaropvolgende jaren.
Ontving te Amsterdam lessen in tekenen, etsen en schilderen. Begon zich toe te leggen op de
dichtkunst. Zijn eerst gedicht was een lofdicht voor de werken van Jan van Gijsen (1707).
In 1749 werd hij benoemd tot historieschrijver van Haarlem.
Bekende werken: De Wiskunstenaars en Spiegel der Vaderlandsche kooplieden (onvolt.).

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

Larikslaan.
Rbsl. 26 feb 1960 nr. 11/7
Complex "Engelserf"
iioopt van Randweg naar Engelserf.

Harderwijk, 28 juli 2018
Lauwers

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

Harderwijk, 11 augustus 2018
Van Leeuwenhoekstraat
Industrieterrein. Loopt vanaf de Nobelstraat en gaat over in de Zeppelinstraat.
Antoni van Leeuwenhoek (ook: Anthoni, Anthonie, Antonie, Antony, Anthony) (Delft, 24
oktober 1632 – aldaar, 26 augustus 1723) was een Nederlandse handelsman, landmeter,
wijnroeier, glasblazer en microbioloog. Van Leeuwenhoek is vooral bekend door zijn zelfgefabriceerde microscoop en zijn pionierswerk voor de celbiologie en de microbiologie. Vanaf
1674 deed hij vele ontdekkingen die bekend werden door zijn correspondentie met de Royal
Society in Londen.
Hij werd geboren te Delft in 1632 als zoon van Philips Antonyszoon, mandenmaker en
Margaretha Bel van den Berch die stamde uit een geslacht van bierbrouwers. Op 4 november
1632 werd hij gedoopt als 'Thonis Philipszoon', hij noemde zich van Leeuwenhoek omdat zijn
ouderlijk huis in Delft op de hoek naast de Leeuwenpoort stond. Toen hij in 1637 vijf jaar oud
was, stierf zijn vader en kort daarna hertrouwde zijn moeder. Tien jaar later overleed zijn
stiefvader. Hij ging in Warmond naar school en verbleef bij een oom in Benthuizen.
Vervolgens werd hij in Amsterdam vijf tot zes jaar opgeleid tot kassier en boekhouder bij de
Schotse lakenhandelaar William Davidson. Op jonge leeftijd ontwikkelde hij een brede
belangstelling voor sterrenkunde, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Hij trouwde met
Barbara de Meij en ging met haar in 1653 of 1654 in Delft wonen waar hij een winkel begon
in linnen, garen en band. Ze kregen vijf kinderen en in 1666 stierf Barbara. Het verkrijgen van
de sinecure van Kamerbewaarder van Heeren Schepenen in 1660 verschafte hem een vast
inkomen (een sinecure is een ambt met een salaris of privileges maar zonder wezenlijke
verplichtingen).
In 1669 haalde hij het landmeterexamen. Na de dood van Johannes Vermeer in 1675 trad Van
Leeuwenhoek op als executeur-testamentair van diens nalatenschap. Hij was vier dagen na
Vermeer in dezelfde kerk gedoopt. Vaak wordt verondersteld dat de twee goed bevriend
waren. Sommigen opperden zelfs dat de natuurvorser misschien model heeft gestaan voor
Vermeers schilderijen De Geograaf en De Astronoom, en dat hij de kunstenaar zou hebben
voorzien van lenzen voor diens camera obscura, maar dit is nooit aangetoond.
Van Leeuwenhoek hertrouwde in 1671 met Cornelia Swalmius, telg uit een predikantengeslacht. De stad Delft benoemde hem in 1679 tot wijnroeier waarvoor een zekere wiskundige kennis was vereist. In 1694 overleed ook Cornelia, waarna hij alleen achterbleef met zijn
dochter Maria - zijn andere kinderen waren reeds overleden.
Van Leeuwenhoek was een vermogende man. Dit blijkt uit het vermogen dat zijn dochter 20
jaar na zijn dood naliet: 90 duizend gulden, maar het blijkt ook uit zijn aankoop in 1666 van
een tuin buiten de stad en dat hij in 1681 beschikte over een paard. Op 26 augustus 1723
overleed Antoni van Leeuwenhoek in zijn geboortestad, bijna 91 jaar oud. Volgens de
verhalen dicteerde hij op zijn sterfbed een brief aan de Royal Society waarin hij het fladderen
van zijn middenrif zo grondig beschreef dat de aandoening de ziekte van Van Leeuwenhoek
wordt genoemd. Hij werd op 31 augustus 1723 in de Oude Kerk te Delft begraven

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

Harderwijk, 28 juli 2018
Lelyhaven

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

Lemrnerbrink.

Rbsl. 2€ jun 1975 nr.

VII!1.

Lemmerpad.

Rbsl. 2E jun 1975 nr.

VII/1.

Van Lennepstraat.
Rbsl. 2E jul

19~1

no. VIII/23

Jacob van Lennep. Leefde van 1802 - 1868. Geboren te Amsterdam. Bekend
schrijver van historische romans.

~~RijR

Nederlands letterkundige. Promoveerde in f~ 1824 te Leide. im de rechten.
Was Rijksadvocaat.
1853 - 1856 lid Tweede Kamer Sg (oonaervatieve partlj)
Bekemde werken: De Roos YaR Dekama (1836)
De lotgevalI •• yam Ferdimand Huyok (1840)
De lotgevalle. VaR Klaasje Zevemster (1865 - 1866)
Onze voorouders (1838 - 18451
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Leuvenumseweg.
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Lindenlaan
Rbsl. 18 maart 1999

Linnaeuslaan.
Carolus Linaaeus

(1707 - 1778)

Noemde zieh nk 1762: Carl voa Linaé.
Zweeds natuuronderzoeker. Studeerde te Luad en Uppsala medicijRen en natuurwetenschappen. Maakte in 17'2 een studiereis naar Eapland (Flora Lapponica).
Hij promoveerde in 1735 te Harderwijk in de medicijften.
'Werd lofarts bij Geor~e ClU!'ord op diefta buiten de "Harte.am," bij Haa.rlem.
Hij maakte dit tot een be~ienswaardigBeid Taft Europa (Genera Plantarum) en
(Systema Naturae).
Daarna werd hij arts in Stockholm en in 1741 prof. in de medieijRem te Uppaala.
Zijn grote verdienste:
1. voerde de binaire nomenclatuur in: een levend wezen

kree~ een, hetzij Griekse,
hetzij Latijftse ~eBlaeht.- gevolgd door soortnaam;
2. voerde korte en vaste terminologie in;
:; .. vierde definitie!' ltegrip "Soort" (s'Peciell) in de biologie b .•
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De Savornin Lohmanlaan.

Het gedeelte van deze laan tussen de Van Speyklaan en De Wittenhagen is bij rbsl.
26 jWl 1975 nr. VII/1 gewijzigd in "Van Gendtlaan".

Jar. !lexander Frederik de Savor.nia

no~.

(1837 - 1924)

Nederlands staat.man.
Promoveerde im 1861 te GrolliJlgell
Aankanger beginselen va. Groell van Frillsterer werd _ij spoedig mam van gezag in
AR-kringell, vooral ma zija werk "Gezag en Vrijheid" (1875)
1879 lid Tweede Ka.er SG tot 1921
1 890 Mill. Binnenl. Zakem
1892 - 1894 lid ie Kamer SG
1884 koogleraar Vrije Universiteit in .taats- eB strafre••t
1896 oBtslag ma eoBfli.t aet A. Kuyyer.
1894 hoofà.redaeteur valt "De Nèderluder" tot 1921
1908 - 1921 leider Chr. Hl.t. Unie.
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De Lokhorstersteeg.
L 1893, no. 88: Van den Lagen Enkweg, genoemd onder no. 101, ligger B, tusschen de
perceelen Sectie B nos. 1332 en 1272, eerst in nagenoeg Noordelijke
richting tot perceel Sectie B no. 1496 en vervolgens in algemeen
nagenoeg Noordoostelijke richtinB tot den weg, genoemd onder no. 82
ligger B tusschen de perceelen Sectie B nos. 1570 en 493.
Lengte: 783 m.
Houten koker
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LOMBARDSTEEGJE
Notaris Vitringa Nunspeet, akte 39, dd 12-3-1817:
Margaretha de vente wv Jan Hendrik Hulsinh legateert huis 109, Bruggestraat hoek
Lombardsteegje, aan haar dochter Catharina Hulsink.

Harderwijk, 13 augustus 2018
Van Looystraat
Jacobus (Jac) van Looy (Haarlem, 13 september 1855 – aldaar, 24 februari 1930) was een
Nederlands schilder en schrijver.
Van Looy was de zoon van een timmerman. Zijn ouders stierven kort na elkaar en vanaf zijn
vijfde jaar groeide hij op als weesjongen in het Haarlemse Gereformeerd Burgerweeshuis aan
het Groot Heiligland. In dit gebouw is nu het Frans Hals Museum gevestigd. Hij leerde voor
het vak van huis- en rijtuigschilder, maar mocht vanwege zijn talent daarnaast tekenlessen
volgen. Hij studeerde aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, en was
bevriend met onder andere Willem Witsen.
In 1884 kreeg hij de prestigieuze Prix de Rome. Daaraan verbonden was een beurs en een
rijkstoelage die hem staat stelde om te reizen en ervaring op te doen. Hij diende een voorgeschreven route te volgen, klassieke werken te kopiëren en regelmatig schriftelijk verslag uit te
brengen. Zo reisde hij van 1885 tot 1886 naar Italië, Spanje en Marokko. Verder schreef hij
ook korte verhalen. In Amsterdam huwde hij in 1892 met Titia van Gelder (1860-1940), telg
uit het Zaanse geslacht van papiermakers, waarna het paar zich vestigde in Soest. Daar leefde
het stel teruggetrokken. Onder de dorpsbewoners die hij schilderde hoorde ook de moeder van
de latere Utrechtse beeldhouwer Pieter d'Hont. Zijn opgedane indrukken van overdag werden
later gepubliceerd in Feesten. In 1913 verhuisden ze weer naar Haarlem, waar ze hun verder
leven bleven wonen.
Vermaarde prozastukken: De dood van mijn poes
De nachtcactus
De Hengelaar
gedicht:

De Ar

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

Lorentzhaven.

Lorentzstraat.
Hendrik Anton Lorentz. (1853 - 1~8)
Professor in de theoretische natuurkunde te Leiden.
Ontving in 1903 de Nobelprijs.
Proefschrift: De theorieën der terugkaatsing en breking van het licht.

Lovinkstraa.t.
Rbsl. 30 aug 1954 nr. VII/19. Plan Broeksteeg.
Was voorzitter van de "Commissie Lovink" welke commissie de grondslagen opstelde
voor de verkaveling van de polders.
Hermanus Johannes Lovink

(1866-1938)

Landbouwkundige. In 1892 directeur van de Ned. Heide Mij.
1912 direeteur departement vaR laadbouw te Buitenzorg
1918 lid Tweede Kamer SG en burgemeester van Alp3en aid Rijn
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Luchtenburgweg.

’t Lutteke Loosteegje of Knijptang

Oud Rechterlijk Archief, inv. 156,m folio 26vso

Aan Peter Berendzen en Maasje Olofzen Ehel: en haare Erven, een hof
gelegen in ’t Lutteke Loosteegje of Knijptang, naast den hof van Mevrouw
van Westervelt ter eenre, en een gangetje ter andere zijde, doende in ordina..
ris verponding f:-14-14, en verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor
een somma van tweehonderd agt en veertig Gulds:
13-10-1789

De Luttekepoortstraat.
L 1893, no. 31: Van het Oostelijk uiteinde van de WOlleweverstraat, genoemd onder
no. 32 ligger E, tusschen de perceelen sectie E nos. 1877 en 1589
eerst in nagenoeg Zuid-Zuidoostelijke richting tot perceel Sectie E
no. 630 en vervolgens in algemeen nagenoeg Oost-Zuidoostelijke
richting tot de Luttekepoortbarrière tusschen de perceelen Sectie E
nos. 1537 en 1611.
Lengte: 221 m.
Houten goot met ijzeren deksel
Lantarenpaal
Schamppaal
Opgaande boomen van 12 m. v66r en tegenover E 1986 tot 12 m. voorbij
en tegenover E 1541

Harderwijk, 30 juli 2018
De Eerste Lijkweg
L 1893, no. 118: Van de Zandsteegt genoemd onder no. 119 Ligger B, tusschen de perceelen
Sectie B nos. 985 en 984, eerst in Noordelijke richting tot perceel Sectie B
no. 1010 en vervolgens in Oostelijke richting tot einde perceel Sectie B no.
1828.
Lengte: 250
Oud Archief Harderwijk, inv. 1401 blz. 266: Pachtboek vanhet rentambt der kloostergoederen
onder Harderwijk en Nijkerk, 1737-1739:
“anno 1737 campje land aan de Lijkhsteegh van Wouter Beertse voor 8 schepel rogge”

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

De Tweede Lijkweg.
L 1893, no. 117: Van de Zandsteeg, genoemd onder no. 119 ligger B, tusschen de
perceelen Sectie B nos. 984 en 978 in Oost-Noordoostelijke richting
tot het Westelijk uiteinde van het Modderpad. genoemd onder no. 149
ligger B, tusschen de perceelen Sectie B nos. 981 en 977.
Lengte: 265 m.

Lijsterbeslaan.
Rbsl. 26 fen 1960 nr.

11/7

Complex "Engelserf"
Loopt van Engelserf naar Kranenburglaan.

