Zandlaan

.

Rbal • 8 nov 1962 nr"

In·

De Zandstee..s._
L 1893, no. 119: Van den Zuiderzeesohen straatweg, tusschen de peroeelen Seotie B
no. 992a en Seotie D no. 219 eerst in algemeen nagenoeg Oostelijke
riohting tot peroeel Sectie B no. 974 en vervolgens in algemeen
Zuidelijke richtirrg tot het Noordelijk uiteinde van den Weg, genoemd
onder no. 130 ligger E, tusschen de perceelen Seotie B no. 1336
en Seotie D no. 1168.
Lengte: 1410 m.
Houten palen
Houten koker

Zee;pad.

Rbsl. 19 oct 1972 nr. X/14

Het Zeesteee;je.
L 1893, no. 76: Van de Broeksteeg, genoemd onder no. 75 ligger Bt tusschen de
perceelen Sectie A nos. 525 en 523 in algemeen West-Noordwestelijke
richting tot den weg langs de Haven, genoemd onder no. 77 ligger B,
tusschen de perceelen Sectie A nos. 572 en 1387.
Lengte: 295 m.
Aarden buis
IJzeren buis

)n:

Het Zeezandsteegje.
L 1693, no. 128: Van de Weisteeg, genoemd onder no. 127 ligger B, tusschen de
perceelen Sectie D no. 781 en 678 in algemeen nagenoeg

Noordw~stelijke

richting tot perceel Sectie D no. 769, tusschen de perceelen Sectie
D nos. 1384 en 675.
Lengte: 173 m.
Opgaande boomen
De naam is bij rbsl. dd. 14 jul 1960 nr. VII/9 gewijzigd in "Harmonielaan".

Zeggemef:m.

Hbsl. 23 apr 1981
Plan vleidewaard.

Zeilmakerpad •
Rbsl.

19 jan 1984

Z:ee tuurt I I •

Zeilmakerstraat.
Rbal. 19 jan 1984
Zeebuurt 11.

Rbel.

11 mei 1913 nr. VIII/18.

Het voetpad door de Zeven Kampen.
L 1893, no. 153: Van de Oude Touwbaan, genoemd onder no. 124 ligger E, tegenover
perceel Sectie D no. 770 in algemeen nagenoeg

Zuideli~e

richting

tot het Hooge pad, genoemd onder no. 154 ligger Bt nabij den
Westelijken hoek van perceel Sectie D no. 937.
Het voetpad loopt over de perceelen Sectie D nos. 236, 237 en 934.
Lengte: 350 m.
Slootplank
De onderhoudsplicht berust bij de eigenaren van de perceelen Sectie
D nos. 237 en 934 gemeenschappelijk voor wat betreft de slootplank.

De

Zoldersteeg.

Van de Engesteeg, genoemd onder no. 120 ligger R, tusschen de
perceelen Sectie n nos. 900 en 233 eerst in algemeen nagenoeg
Oostelijke richting tot perceel Sectie D no. 227, vervolgens in
algemeen nagenoeg Zuidelijke richting tot perceel Sectie nno. 1335
en eindelijk in algemeen n~genoeg Oost-Zuidoostelijke richting tot
perceel Sectie D no. 396, tusschen de perceelen Sectie n nos. 1300
en 397.
Lengte: 1142 m.

De Zomerwee;.

L 1893, no. 90: Van den Wljtgraaf, genoemd onder no. 64 ligger E, tusschen de
perceelen Sectie B nos. 1776 en 231a in nagenoeg Zuidwestelijke
richting tot den Weg, genoemd onder no. 82 ligger B, tusschen de
perceelen Sectie E nos. 188 en 1561.
Lengte: 415 m.
Opgaande boomen

~et zonnesteinswe~e)
L 1893, no. 93: Van den Molenweg, genoemd onder no. 94 ligger B, tusschen de
perceelen Sectie B nos. 176 en 157 in nagenoeg Noord-Noordoostelijke
richting tot den Hessenweg, genoemd onder no. 92 ligger B, tusschen
de perceelen Sectie B nos. 176 en 161a.
Lengte: 422 m.
Houten brug.
De onderhoudsplicht zoowel wat betreft den weg als de brug berust bij
de eigenaar van het landgoed "De Essenburg ll •

I

i

f

\'Jeg langs de
L

Zoutk~e·t. (Westz;jde)

/

J
J
1893, no. 3: Van-den
weg langs de Haven genoemd onder no. 1 ligger B, op perceel
Sectie E no. 1957 in Zuid-Zuidwestelijke richting tot de Keizerstraat t
genoemd onder no. 6 ligger B, tusschen de perceelen Sectie E no. 1554
en 1624.
De weg loopt over perceel Sectie E no. 1957
Lengte: 45.5 m.

Lantarenpaal

In.'

I?'I J.

""""" ""'-

~

~~~~~û~

7

~~~

~ ~.e~/~~

~fAiI~/"·

l/·1.,";:

. . Jt

L

••

"

.

f,

3b-j2k..\':

~<.-,...r o~ Jt:.a.A/

'-/!. -"...~

'j/t:o.A.J

:v,~~/~~}~~o. . ~

.A<" ~ 'V..J,

~I,.

~ J<>~~~='-<./L7'-o.

(I

<..)

g , cJc,

L

~LW

~I ~t:JL.JJ' .

'-.ho-,,>

'-./L~o.. '--..L_~r

....,

~~,-.~-f;: ~1.F.;J)~ ~~ó:rt;
cLv

"'L~-'Î

~

(;o<...o..::è

",,",,,,,,.:cT}L'C
(

0/~

çLc:::;;è:

Q/~

Jl.A...f_-<U'

c~ J~~J. c-C:""Rf

.~<>..J,{, f!.~.Ü~ ~--b..JZ,~~1'~ ~~ -<b~~~

~~'-'~~ ,~....=,"~~-;:.--;) 'LA.>c,..A "'7~7"--!'-""'~.,f.'

{,

~~J

-ç; ~~. ~LfOlJ' 1~

/
c.....;;:;.,:::.;t:.(;J

e, .....iL._~ /,j... ~~~

~-<... :J-rc...n.:t-o. '-L1--.J-.~~(!""~cL...""

CL~~A...~.~V

ç __ û..-'lV"'

U

c-LJLJ'

e ~.>'o

'-'AV'

<L~ ~~.r

OJ"';;

~C._~1..J'

CL""'±-" 7~':"~~r~_ ~~'~~L~d ~'(J'~O'--""?~' 1 ~.~J' cL.o"",,~

~:t:x1 --t;;:. ..t".:.; . ct--«~..r
/

~ ~"'"

~.....,if

'7~'~~~<l c~.d;;;;. 7"--'o~!!..r ~ ~J ~~~ ",,-,,---~;t- "-fL..,J
"-_"o.A...J

ev

~ "--n'-~..J' '- Jl.o

Je (]"'- c'-"j......::..:.";~'-~L.t.!'

ciH:",-~ ~~~~_"C'-~~

~",ë~_.<:>...~:t::~ <~~-.~_v

)(~~/J'

~~~~"-/L~!J' Q~'.r
L~~ q~k",-c..~tft::7

De te Hl&1'derwijk standplaats hebbende
Notaris JOHAN DANIEL CORNELIS CAREI
WliLEMDE MOL, zal op aanstaanden Dingsdag den 8 Mei des voormiddags ten tien ure,
ten huize van Mejufvrouw de Wed, NIJENHUIS
in de Luttekepoortstraat te Harderwijk publiek
'Verkoopen: eenige MEUBEL.AIRE.GOEDEREN, KABINETTl!:N, SECRETAIRES, KASTEN, STOELEN. TAFELS, KAGCHELS, PORCELEIN, GLAS- en AARDEWERK, KOPER,
TIN 1 TOONBANK, WINKELKAST en WINKELGEREEDSCHAPPEN.
.
De goederen zUn te zien op Maandag den
2 Mei, van lien tot één en des namiddags van
drie tot zes uren.
.De te Harderwijk standplaats hebbende
Rotaris JOHAN DANIEL CORNELIS
CAREt WILLEM DE MOL, zal op
Zaturdag den;l4 Mei ;1858, des namiddags ten
zës urè in het Logement ~het Wapen, 'lJan
Zutphen te Harderwijk publiek doen Inzetten
en op Zaturdag den, 2;1 dàaraanvolgende tcr
zelfder plaatse finaal Verkoopen:
. Een voor weinige jaren geheel :nieuw väri
.steen gebouwde en in volle werking ~Hnde
Z 0 IJ '1' ZIE DE ft IJ, hèt Wapen van H arderwijk, staande en gelegen aan den Ha",~.,
te H arderwiJk,met alle Gereedsc!tappen, '.TVVJi"E
PANNEN • WA TERSCHOIT, VOORRAAD van
ZOUT,
enz. "enz.
, , ' y.,
"
.
" ..
A.
Inli,chting te bekomen bU den voormeld~p.
Notaris en hÜ den Heêr Stads-Architect· t,~
Harderwijk. '
Ons bespoedigd vertrek van hier, en
de daarmede gepaard gaande huishoudelüke drukte, maken het ondoenlijk
, om een persoonI\jk afscheid te nemen van de'
'Vcle ''in ons helangstellende V R I E N D-E N en

STADGEN OOTEN.
Tot elk hunner z~j dit ons hadel~ik '1lll/UI\1lELt
\
gerigt. De aangename herinneringen, aan deze
-' ons waard gewordene Stad, zullen even· duur·
zaam in ons wezen, als onze aanbeveling opre~t
is in de voortdurende welwillendheid en achting
harer inwoners.

De Ondergeteekcnde verklaart'
deze dat zij nooit cene pogin
8Ilngewend, om de NACHT-DIL
aan haar Logement te doen afr\jden, ook
iemand gevraagd heeft om hU haar te
welke alhier in een ander Logement
waren, maar heeft niettegenstaande wel de
gehad van eenige Heeren Reizigers' 1nee~
haar Logement te ontvangen; en ~at er
strekt geen denken aan is geweest, om de .
DILIGENCE van haar Logement hU een
te doen afr\jden.
De Zegtsman . daarvan .is een
LE UGENAAR.
.
9

HARDERWIJK,

,

D.

LOGEMAN

Gepen". Kapitein,
en
L. LOGEMAN ,
geb. BEERENDSEN. '

,

Wed. G. GELDERMAIV.·

April 1853.

Burgerlijke Stand.
..t!IIl... 'JI!IEIL JIII:lIt :lIIEI3IIII3IIiL. ~ ...... ~.-

BEV ALLEN, deo 23 April.. Grada' Vcnterink, OnC!emlWfi
Ie Enschede. D. ..... 25. Chal'lotla Brandt, geb •
26. Jannt(!jen Kbver, geb. Pon gers, Z.' -- . 28.
Rademaker, Ongehuwd, Z. \- 2~~ AdrÎaull Foppen,
Leeuwen, D . ·
>
OVEULEIJEN, den 21$ ApriJ. Aall Bos man , Echtgenoot
'tAlleda 'Gijsllt'llsyan del Zeil, oud 75 J. en, 5 lli. - 2ä.
PcÎers OudcllIolcn, Jaa.lsl Weduwe 'lau AalL LubberiseR UOJI"
iiièrden, :o[jd .ö9 J; cn 8, M.
~ 1!IlIB:l ~

lIfIBJ

ClIJ_

ONDERTROrWD, 2ti April.' Jobannes Sr.bolerman
AnloineUa Juliarm van BronkboJst.
.
.
GhliU\\ D, 29 Afril. Teuuis Waijcnbers.. en Geillje
Brake - llhmnes Fiddel' en JannclJe van SplJkt:ren. ..
BEVALLEN, 22 Aprjl.·M~uia Vlijm, ge~. HuismaIl,
25 • .Annelje Bouw. ollgeh. Z.- ,24. Jannelle Hop, geh.
D. __ 25. HCJldrikje van Lozelloord, geb. Nllmmel'~o:, Z.
Elberlje TaU 't 5101,. geb. Be(JkllJan, Z. - 28. GemIJe
. geb. Bosman, twee Levenl. 3rlDgeg. kinderen van bet
geslàcbt.
'
OVliRLElIEN, 2U April. Eibertje ,~m de Steeg, t7
Driesje Groene,eld, tt Maanden.

'flill

MARlTP1HJZENvANDEN 30APIUL 485
\".~~~

HARDERWIJK,

30 April 1863.

LOG ~MEN T'T WAPEN V:~NZU1P, '.

. Het Nede:d. Mudde Bogge. • •••••• n • • •
»
~
"Boekweit. ., • •..• • • • • • •
I)
Tonnetje Boter' houdende 10 l\ederl. ronden.
» :Ned. rónd » ••••
) :Ned. ltludde ·Aardappelen ••
~.
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j6,50 ~
) 6.70.,6
»~,50 a
»~.'10 a
»2 ,00 ..

Weg langs de Zoutkeet. (OostzijdE.)
.'

),'

L 1893, no.

4:

Van den weg langs de Haven, gehoemd onder no. 1 ligger B, op perceel
Sectie E no. 1957 in

Zuidel~ike

onder no. 6, ligger B,
E

b~

den

richting tot de Keizerstraat, genoemd
Zuidoostel~ken

no. 1661.

De weg loopt over perceel Sectie E no. 1951
Lengte: 46 m.

hoek van perceel Sectie

Zoutkeetstraat.

Zuiderzeepad.
Rbsl.

17 mei 1913 nr. VIII/18.
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Zuiderzeestraatweg.

Zwaardmeen.
Hbsl.

17 mei 1973 nr. VIII/18.

De Zwaluwenweg.
L 1893, no. 86: Van den Kruisweg, genoemd onder no. 107 ligger Et tusschen de
perceelen Sectie E nos. 1212 en 670 in Noord-Noordoostelijke richting
tot den Grevenhofsweg, genoemd onder no. 85 ligger Et bij den
Noordelijken hoek van perceel Sectie E no. 687.
De weg loopt gedeeltelijk over de perceelen Sectie E nos. 1750, 694
en 669.
Lengte: 479 m.
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J.C. Vrielink
EEN POGING TOT NATUURBEHOUD IN ACHTTIENDE-EEUWS
HARDERWIJK.
In 1796 schreef het Gezelschap der Vaderlandsche
Vrienden onderstaande brief aan de bijeengeroepen
Harderwijker burgerij. Het zou onhistorisch zijn het
Gezelschap het etiket "milieu-aktiegroep" op te plakken; wel blijkt, dat men van de sinds 1795 geboden
mogelijkheden tot inspraak ook gebruik maakte om te
strijden voor het behoud van een stukje schaars natuurschoon en rekreatiegelegenheid.

~

-,.

Ons dunkt burgers dat dit zeer onbillijk is en terwijl het een Burger grondstuk is, zoo moet zulks van
Uw besluiten afhangen, hierom is het dat wij geoordeeld hebben, door de Burgercomissie Uw lieden te
doen vergaderen, en door Uwe stem te beslisschen of
de boven gemelde boomen uitmakende de Lange Allee
zullen moeten vallen of niet.
Na Heilwensch en Aanbod van Broederschap
zijn wij Uw Medeburgers
de Leden van het Gesels
der Vaderlandsche Vrienden
te Harderwijk
( 2 3 nov. 179 6 )

MEDEBURGERS.

Gehoord hebbende ende gezien dat de Boomen van de
Allee, in de wandeling genaamd 't~eerepad staande
benevens d~_S.t..ad.s Weijde. strekkende van het
pad,
by Tonzei, zyn ter verkoop aangesiaagen van
dé Stads -We~~~~teren
En alzo dit de eenigste wandeling zij, die hier om de
Stad werd gevonden, daar den Burger met vermaak een
leedig uur ter verkwikking kan besteeden Ja zelfs is dit het eenigste nut of voordeel dat hij
van de weide heeft, te zeggen alle die daar geene
beesten op brengen, nogtans is zyn recht tot dezelve
even zoo groot als die; nu zal en tracht men hem nog
dat weinige te ontnemen, en dat weer op te offeren
aan dezulke die boven hem het voordeel van de weide
hebben, En wij vraagen wat zal dat geringe voordeel
van die boomen tot nut voor de weide verstrekken, in
tegenstelling van het algemeen verlies, zoo het nog
waare tot styving der Stads kasse, dan hadden wij
daar alle hetzelve nut van te wagten, maar nu maar
alleen voor dezulke die beesten houden dat nauwlijks
de twintigste man kan uitmaaken.

Bron: Oud archief Harderwijk, inv. nr. 1603 CR.A.
Arnhem)
HARDERWIJK IN DE 17e EEUW.

Een overdruk uit het Geillustreerd Gemeenteblad.
1922)

~

~yS

In het Gemeentearchief van Harderwijk bevinden zich
een aantal manuscripten van den 17de-eeuwschen burgemeester Ernst Brinck, waarvan een getiteld is: Itenerarium (reisboek). Hierin komt o.a. eene beschrijving
van Harderwijk voor, die wij onzen lezers willen aanbieden.
Eenige bijzonderheden over den schrijver mogen hier
echter vooraf een plaats vinden. I)
Ernst Brinck (geboren te Harderwijk 1583 en aldaar
overleden 1649) is een man geweest van een zeer bijzondere ontwikkeling. Reeds als knaap van 13 jaar
studeerde hij te Durlach in Baden, later treffen wij
hem te Leiden aan, waar hij echter niet als student
is ingeschreven geweest, maar waar hij veel kennis
moet hebben opgedaan, door den omgang met de grootste
geleerden van dien tijd.

Zwarte pad
Rsbl. 19 december 2002

