Nachtegael straet was Olde Rosmolenstraet is Rabbistraat

komt o.a. voor in
ORA inv. 150 folio 58verso
28-05-1696: Peter Jansen en Wychmoet Gerrits geven in onderpand: "haer huys op
den hoeck van de Nachtegael Straet ofte Older Rosmolen straet ....

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.

In

"/11"1

~ ~,,__ ~ ~ ~~__~ ~t
r~ -~ "tt.

~~

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
perceel en Sectie E nos .. 2104 en 2147.
Lengte: 118.5 m.
Houten goot met \jzeren deksel.
Lantarenpaal

In.

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.

Rbsl. 4 dec 1956 nr. XI/4a
Plan Wittenhagen 11
Olivier van Noort (1558 of 1559 - 1627)
Nederlands zeeman en ontdekkingsreiziger.
Vestigde zich als herbergier te Rotterdam.
Maakte op 40-jarige leeft~_ toakt Raar Indië (Magelaen.e Compagaie). Hlj werd
admiraal.
Maakte als eerste NederlaRder toekt om de aarde.
In 1602 Nederl&DdB eommaadeur gemend Engels-NederlaadBe ondernemiKg tegen
Portugal.
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Normandiëlaan.
Rbsl. 18 nov 1965 nr. XI/11

Ingetrokken bij rbsl. 15 feb 1979

N\fborfIIleen.
3hsl. 19 oet. 1972 nr. X/14
Vroeger ook wel gespeld all "Nijborgh" en thans "Nyborg" geheten en in Deneme,rken
gelegen. In 1316 kregen de burgers van Harderwijk, die handel kwamen drijven in het
r\~

van koning Erik, bijzondere voorreohten.
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