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Historische routes door Harderwijk en Hierden 

Deze brochure verschijnt ter gelegenheid van de Open 
Monumentendag 2018 (zaterdag 8 en zondag 9 september) en 
Open Monumentendag 2019 (zaterdag 7 en zondag 8 september). 
Uiteraard is de brochure ook op andere dagen uitstekend bruikbaar. 
Tijdens de wandeling maakt u kennis met een groot aantal fraaie 
monumenten in en rond de Harderwijker binnenstad. Eeuwen 
geschiedenis hebben zichtbare sporen achtergelaten. Sommige 
gebouwen hebben in de loop van de eeuwen een andere bestemming 
gekregen, maar vaak is de oorspronkelijke functie nog steeds goed 
zichtbaar.
De brochure bevat ook een kaart. De letters die voor de namen van 
de gebouwen staan, corresponderen met de letters op de plattegrond. 
Tijdens de Open Monumentendagen zijn monumenten waar de vlag 
van de Bankgiroloterij Open Monumentendag uithangt, gratis of vrijwel 
gratis toegankelijk. Op de pagina’s 39 tot 41 van de brochure worden de 
bouwhistorische begrippen verklaard die in de tekst cursief zijn gedrukt. 
Vanaf pagina 43 treft u een fiets- en autoroute Harderwijk – Hulshorst 
– Hierden – Harderwijk aan. Deze route leidt u door het gebied rond 
Hierden, waarbij ook diverse monumenten voor bezichtiging zijn 
opengesteld. Let op de vlag van Open Monumentendag. Daar bent 
u welkom! De Harderwijker Open Monumentendagen worden door 
het Platform Historisch Harderwijk georganiseerd. Dit platform, 
opgericht op 26 april 2012, is een samenwerkingsverband van veertien 
organisaties, verenigingen en bedrijven met als hoofddoelstelling 
‘historisch Harderwijk beter op de kaart te zetten’. 
De brochure is een gezamenlijk initiatief van het Stadsmuseum 
Harderwijk en het Platform Historisch Harderwijk. We wensen u veel 
plezier op uw verkenningstocht door historisch Harderwijk en Hierden.
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Start

A Grote Kerk – Kerkplein 1
Nadat de oudste Harderwijker parochiekerk - de buiten de 
stadsmuren gelegen Sint Nicolaaskerk - door brand was 

beschadigd, mocht de verwoeste kerktoren niet meer op die plaats 
worden herbouwd. De binnen de stadsmuren gelegen Mariakapel 
werd de nieuwe parochiekerk, de Onze Lieve Vrouwekerk. De kapel 
werd uitgebreid met vier muurdelen, koor, kooromgang en een 
stompe vierkante toren van zeventig meter hoog.
Na de reformatie kwam de Onze Lieve Vrouwekerk in protestantse 
handen en kreeg een andere naam, namelijk Grote Kerk. De 
beschilderingen, herinneringen aan de roomse-katholieke 
kerkinrichting, verdwenen onder een laag witte kalk. In de 18de 

Grote Kerk (A)
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eeuw raakte de kerk in verval. In 1767 werd het vieringtorentje 
afgebroken omdat de constructie ernstige gebreken vertoonde. Dertig 
jaar later, op zaterdag 28 januari 1797, stortte de machtige toren met 
donderend geraas in en verwoestte een groot deel van het schip en 
het orgel.
Tijdens de restauratie (1967-1980) werd het vieringtorentje herbouwd 
en zijn de schilderingen ontdaan van de dikke lagen kalk. Deze 
schilderingen uit de rooms-katholieke periode, voorstellend het leven 
van Christus, zijn van de hand van Ewolt van Delft (1561-1562). De 
schilder heeft zichzelf en zijn dochter in één van de gewelven van het 
noordentransept geschilderd. Alle afbeeldingen zijn omringd door rijke 
bladornamenten. 
De preekstoel is in 1620 vervaardigd door Jan de Wael. Het uit 1826 
daterende orgel is gebouwd door de gebroeders Bätz uit Utrecht.
In het voorportaal bij de hoofdingang ziet u een scheepsmodel 
van een Harderwijker botter, de vissersboot bij uitstek voor de 
Zuiderzeevisserij. 
Op het Kerkplein zijn in het plaveisel de contouren van de Grote 
Kerk zoals hij was voor de torenval in 1797, zichtbaar.

 
U steekt, rechts aanhoudend, het Kerkplein over.  

Ga de Straat van Sevenhuysen in.

B Fraterhuis - Straat van Sevenhuysen nr. 2, 4 en 6
In 1441 droegen de schepenen van Harderwijk een huis 
in de Straat van Sevenhuysen over aan enkele priesters en 

klerken uit Zwolle, onder voorwaarde dat er binnen twee jaar een 
fraterhuis zou worden gesticht. Fraters, volgelingen van Geert Grote 
uit Deventer, noemden zich Broeders des Gemene Levens.
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In 1578 bij de Hervorming in Harderwijk moesten de fraters hun 
werk staken en hun bezittingen aan de stad afstaan. De kapel van 
de fraters, Straat van Sevenhuysen nr. 2, werd omstreeks 1586 het 
pesthuis. De laatste keer dat het pand als verpleeghuis functioneerde 
was in 1832, bij een cholera-epidemie. Het pand is daarna verdeeld in 
een aantal arbeiderswoningen en raakte in verval. In 1976 vatte een 
architect het plan op om het pand te restaureren. Het gebouw werd 
opgemeten. Vlak na de metingen brandde het af. Het is aan deze 
opmetingen te danken dat het pand weer opgebouwd kon worden, 
echter zonder de met bloemfiguren beschilderde houten dakspanten, 
die waren voorgoed verloren.
De Straat van Sevenhuysen kreeg na 1650 de naam Pesthuissteeg. 
In 1920 werd het straatje op verzoek van bewoners omgedoopt in 
Eendrachtstraat. In 1976 besloot de gemeenteraad de straat weer zijn 
originele naam terug te geven: Straat van Sevenhuysen.

Na de Straat van Sevenhuysen volgt het Blokhuis.

C
Blokhuis 15
Blokhuis 15 is een muurhuis tegen en in de stadsmuur aan 
de zeezijde.
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Blokhuis 15 (C)

D
Oude Blokhuis - Blokhuis nr. 13 t/m 9
Het Oude Blokhuis is een ten dele in de stadsmuur 
gebouwd huis uit circa 1315. Het was tot 1393 de woning 

van de graven van Gelre. Als de graaf enige dagen hier vertoefde, 
moesten de burgers van Harderwijk hooi en stro leveren voor de 
paarden van hem en zijn gezin. Na 1393 kwam het in bezit van de 
stad. Naast het Blokhuis staat de Vanghentoren. In de Vanghentoren 
bevindt zich een poortopening met een hameisleuf. Omstreeks de 15de 
eeuw werd in dit gebouw de bewaking en beveiliging van de stad 
geregeld. De toren diende toen als wachtlokaal van de schaarwacht, 
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een soort stadswacht. De Vanghentoren deed tegelijk dienst als 
stadsgevangenis. 
De grote soepketel in de grond herinnert nog aan de soepuitdeling 
aan de armen van de stad. Vanaf de 19de eeuw tot aan de Tweede 
Wereldoorlog gebeurde dit vanuit dit gebouw. 

U gaat nu door het stadsmuurpoortje (links van  

De Vanghentoren): het Plantagepark.

E
Plantagepark
Het Plantagepark is aangelegd op de stadsgracht, die 
in 1904 gedempt werd. Het park wordt aan de ene kant 

begrensd door een deel van de stadsmuur, aan de andere kant 
door een zeebeer. De zeebeer vormde de afscheiding tussen het 
buitenwater - in het geval van Harderwijk de Zuiderzee - en het 
grachtwater. De beer zorgde er destijds voor dat het water van de 
gracht niet wegstroomde naar de Zuiderzee en beschermde de stad 
tegelijkertijd tegen overstromingen.

De Vanghentoren (D)



Meestal was de bovenkant van de zeebeer voorzien van ijzeren 
haken, zogenaamde ‘scheurbroeken’. Deze haken voorkwamen dat 
de soldaten schrijlings over de beer de stad inkwamen.
Bij de watersnood van 1916 werden delen van de beer ernstig 
beschadigd, maar later weer in ere hersteld. 

Na het passeren van de fontein linksaf, via de 

poortopening komt u op het Muntplein.

F
Geldersche Munt – Muntplein
Op deze plaats stond vroeger het Grauwe Susterenklooster. 
Na de reformatie werd in één van de gebouwen de Gelderse 

Munt ondergebracht. Tot 1806 werden hier de munten van het 
gewest Gelderland geslagen. Na de val van Napoleon werd het 
complex ingericht als kazerne en van 1843 tot 1909 deed het dienst als 
Koloniaal Werfdepot. Van hieruit zijn onder andere de Franse dichter 
Arthur Rimbaud, de Duitse arts Franz Wilhelm Junghuhn en kapitein 
Hendrikus Colijn – de latere minister-president - naar Nederlands-
Indië vertrokken. Na de Tweede Wereldoorlog werd hier de School 
Militaire Inlichtingen Dienst (SMID) gevestigd. In 1988 verplaatste 
Defensie de ‘spionnenschool’ naar Ede. Na een grondige restauratie 
kreeg het complex een woonfunctie.
Aan de bovenkant van de gevels is in het metselwerk nog een 
verbouwing van vroeger zichtbaar.

Verlaat het Muntplein via dezelfde poort, waardoor u op het 

plein kwam. U bent dan weer in het Plantagepark. 

U vervolgt het pad, links aanhoudend. Aan het einde van het 

pad steekt u de straat over. U vervolgt het pad, bij het kanon. 



G
Plantage
Dit park werd aangelegd in 1761 op het voormalige bolwerk 
Cortendoodt. Langs het park loopt de stadsgracht die 

vroeger om de hele stad stroomde.
In de stadsgracht ligt een eiland met een soort watervalletje. Dit 
eiland is in 1937 aangelegd voor een elektrische pomp, die de gracht 
regelmatig van vers water moest voorzien. In het midden van de 
jaren negentig van de vorige eeuw raakte de pomp in onbruik. 
Mevrouw J.H. Hebly-Vrijhof nam uit respect voor haar opa de heer 
Migchel Vrijhof, die wethouder van Harderwijk was geweest, het 
initiatief de waterval in ere te herstellen. 
Het monument in de Plantage, geplaatst ter nagedachtenis aan 
de omgekomen stadgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog, is 
ontworpen door beeldhouwer N.A. van der Kreek uit Bussum.

Smeepoort (I)
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Aan het eind van het pad rechts. U steekt bij het 

zebrapad aan uw rechterhand de weg over.  

Loop om de bloemenkiosk. Steek de weg over.  

U bent bij de Plantagekerk.

H Plantagekerk
De Plantagekerk is gebouwd in de jaren 1932-1933 naar 
het ontwerp van architect P.H. van Lonkhuyzen. Het 

kerkgebouw heeft een kruisvormige opzet met een slanke toren van 
twee geledingen en een spits. De wijzerplaten van de torenklokken 
zijn uitgevoerd in geglazuurde bakstenen. De markante vorm van 
het rondboogportaal wordt weerspiegeld in de gebogen stoep voor 
de ingang. Het oorspronkelijke interieur is grotendeels bewaard 
gebleven. 

Ga vanuit de Plantagekerk rechtsaf. Steek het kruispunt 

bij het zebrapad over en u staat bij de stadsmuur.

I Smeepoort
Nadat Harderwijk in 1231 stadsrechten had gekregen, werd 
de stad ommuurd. Harderwijk bezat vijf stadspoorten: 

twee aan de zeezijde (Hoge Bruggepoort en Vischpoort) en drie 
aan de landzijde (Smeepoort, Luttekepoort, Grote Poort). In 1673 
sloopten Franse troepen een groot deel van de Smeepoort, nu resteert 
slechts een zijdeel met wachtvertrek. In 1828 verdween het eigenlijke 
poortgebouw omdat de doorgang te klein was voor de diligence.
Bij de poort zijn sporen van het overstromingsgevaar van de 
Zuiderzee waarneembaar in de vorm van drie zogenaamde 
vloedstenen. Deze stenen geven de hoogte van het water in de 
Smeepoort aan tijdens de Allerheiligenvloed in 1570, de overstroming 
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van 1825 en die van 1916. Tijdens de Allerheiligenvloed stond het 
water hier 4,40 m. + NAP, in 1825 3,75 m. + NAP en in 1916 3,20 m. + 
NAP.  In de linkerzijde van de doorgang bevindt zich een  peilsteen 
en boven de doorgang het wapen van Harderwijk.

Na bezoek aan de Smeepoort volgt u de Smeepoortstraat. 

De eerste straat rechtsaf (Donkerstraat).

J
Stadsmuseum - Donkerstraat 4
Een 18de-eeuws herenhuis met een bakstenen lijstgevel 
met natuurstenen geblokte hoekpilasters. In het midden een 

houten deuromlijsting met daarboven een festoen. Alles uitgevoerd 
in de Lodewijk XVI-stijl. Het middengedeelte wordt, evenals de 
dakkapellen bekroond door een fronton. 
In de tegenwoordige academiezaal (direct rechts na de ingang) zitten 

Stadsmuseum (J)
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nog de originele vensterbanken. Aangrenzend aan deze zaal bevindt 
zich de voormalige tuinkamer, waarvan de wanden en het plafond 
zijn versierd met stucwerk. De versieringsmotieven zijn planten en 
duiven. De trappen naar de eerste en tweede verdieping stammen 
eveneens uit de tijd dat het museum nog een herenhuis was.
Het museum toont u delen van de geschiedenis van Harderwijk: 
de Academietijd, de Gelderse Munt, de Zuiderzeevisserij en andere 
thema’s. 

Na het verlaten van het museum rechts om het gebouw 

heenlopen, zo komt u op de Smeepoortenbrink. 

 
Aan de zijgevel van het museum ziet u een gevelsteen voorstellende 
een vrachtschip voor de rede van Harderwijk.

U houdt nu de linkerzijde aan. Na circa 75 meter linksaf de 

Paradijspoort door. Aan uw rechterhand bevindt zich het 

voormalige Catharinaklooster.

K
‘t Klooster – Klooster 2
Het Catharinaklooster was al voor 1439 gesticht. De juiste 
stichtingsdatum is onbekend. De zusters leefden volgens de 

derde regel van Franciscus van Assisi. De bezigheden van de zusters 
bestonden uit bidden, huiselijke werkzaamheden en zaken als weven 
en spinnen. 
In 1503 werd het klooster zwaar beschadigd door de grote 
stadsbrand. Twee zusters kwamen om in de vlammen. De schade 
werd hersteld. Evenals de andere Harderwijker kloosters werd dit 
zusterklooster na de reformatie, omstreeks 1580, gesloten.
Bij de laatste restauratie van het kloostergebouw kwamen een 
kruisvenster met glas-in-lood en drie gotische vensters van baksteen 
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te voorschijn. De gotische vensters kunnen verwijzen naar een 
kapel van het klooster van vóór 1503. Na 1503 was de naast gelegen 
Catharinakapel voltooid. 

L
Catharinakapel – Klooster 1
De Catharinakapel stamt volgens een opschrift boven de 
deur uit 1502. Na de kerkhervorming werd de kapel in 1582 

gesloten. In 1648 werd in de voormalige kapel de Gelderse Academie 
gehuisvest. Ruim honderdvijftig jaar bleef de Harderwijker 
universiteit bestaan, totdat keizer Napoleon de academie in 1811 
ophief. In de kapel gaven beroemde hoogleraren college, zoals 
Johannes de Gorter, Matthias van Geuns en Caspar Reinwardt. 
Aan de academie promoveerden onder andere de Nederlandse 
medicus Herman Boerhaave, de Zweedse plantkundige Carolus 
Linnaeus, de Nederlandse jurist en dichter Antoni Staring en de 
staatsman Herman Daendels. De Gelderse Academie kende vier 
studierichtingen: theologie, wijsbegeerte, medicijnen en rechten.
Na de opheffing van de academie diende de kapel onder meer 
als spinschool (1822-1843) en militaire bakkerij (1867-1907). De 
bovenkapel deed dienst als meelzolder. In 1913 werd de kapel na een 
restauratie, onder leiding van Jos. Th. J. Cuypers, tot parochiekerk 
gewijd. Nadat de RK-parochie de kapel in 1962 verliet, fungeerde 
het pand als meubelopslagplaats. Sinds 1981 is de kapel een 
kunstcentrum.
De kapel is een eenbeukige, bakstenen dubbelkapel, waarvan de 
galerij rust op slanke natuurstenen pijlers met kruisribgewelven.
De sacristie is aangebouwd tijdens de restauratie van 1911, 
in neogotische stijl. De gebrandschilderde ramen dateren uit 
1914 en 1938, in de tijd dat de kapel parochiekerk was. Ze zijn 
ontworpen door C. Alberdingk in de kunstwerkplaats van Cuypers 
in Roermond. De voorstellingen verbeelden het leven van Sint 



16 17

Catharina. De kleine ramen zijn voorzien van bloemmotieven 
(lelie, madelief, roos, korenbloem). Deze bloemen zijn christelijke 
symbolen.De tegels in de muren zijn zogenaamde aposteltegels, ze 
werden gebruikt bij de inwijding van de kapel, de bisschop heeft ze 
gezalfd. Van de twaalf tegels zijn er negen overgebleven.
Op de twee grafstenen in het koor staat een kelk als teken dat er een 
geestelijke onder begraven ligt. De bijna gladde steen is de grafsteen 
van Gerard van Weesp, de andere van Niclaes Doys, beiden pater van 
het Sint Catharinaklooster.

Loop rechts om de kapel. Steek de Academiestraat over. 

Ga door het poortje naast de bibliotheek. 

M Linnaeustorentje en Kruidentuin
Dit in de 16de eeuw gebouwde torentje deed dienst 
als trappenhuis; de inpandige wenteltrap gaf toegang 

tot de etages van de Commanderij, het hoofdkwartier van de 
Johannieterorde. Deze functie is aan de zijde van de kruidentuin 
nog te zien. De overige gebouwen van deze kloosterorde stonden 
in ‘s-Heeren Loo (gemeente Ermelo). Een gedenksteen (jaartal 1570) 
en twee wapenschilden (links het familiewapen van commandeur 
Ten Start en rechts het wapen van de Johannieterorde) herinneren 
aan de voltooiing van het pand. In de academietijd deed het dienst 
als gevangenis voor studenten. De naam Linnaeustorentje kwam 
in zwang nadat men in 1869 een borstbeeld van de Zweedse 
plantkundige Linnaeus, die hier in 1735 promoveerde, in een nis 
van het torentje plaatste.  Op de plek waar het Johannietergebouw 
heeft gestaan, werd in 1693 een Hortus Botanicus aangelegd voor de 
Gelderse Academie. De Hortus was een tuin waar geneeskrachtige 
kruiden en exotische gewassen werden gekweekt. De hortus was 
onderdeel van het onderwijs in de geneeskunde. De Hortus raakte 
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na de sluiting van de academie in 1811 in verval. In 1821 werden alle 
planten, heesters en bomen verkocht. De enige twee overgebleven 
bomen zijn een plataan en een ginkgo biloba, een naaldboom 
van Chinese oorsprong. In 1989 richtte de gemeente naast het 
Linnaeustorentje een kruidentuin in. Deze wordt onderhouden door 
de vrijwilligers van de tuinvereniging Groei en Bloei.

N
De Snijcamer/Marius van Dokkum Museum 
Harderwijk – Academiestraat 7
Het gebouw naast de kruidentuin werd in 1705 ingericht 

als laboratorium, magazijn en anatomiekelder van de Gelderse 
Academie. De hoogleraren in de geneeskunde gaven hier 
anatomielessen. Het pand heette daarom ook wel ‘snijcamer’. Het 
laboratorium werd later omgebouwd tot verwarmde kas, waarin ‘s 
winters exotische planten werden geplaatst. Met kachels werd die 
laatstgenoemde ruimte op de juiste temperatuur gebracht.
De inrichting van de snijcamer kostte tweeduizend gulden. Dat is 
veel geld als wordt bedacht dat bij de start van de Gelderse Academie 
in 1648 de begroting was vastgesteld op achtduizend gulden per jaar.
Achter de Snijcamer stond het ‘economisch stookhuis’ waar heet 
water en vuur te verkrijgen was. Een academie had voor zijn proeven 
namelijk heel veel heet water nodig. Sinds 25 mei 2018 is in dit 
gebouw het Marius van Dokkum Museum gehuisvest.

Ga vanuit de Snijcamer rechtdoor, langs de kruidentuin 

naar de Doelenstraat. Sla linksaf.

O
Doelenstraat 15 t/m 44
De Doelenstraat heette vóór 1910 Achter de muur. Tegen 
de stadsmuur, aan de binnenzijde, stonden wit-zwart 

geschilderde huisjes. In de volksmond de pianohuisjes genoemd. 
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Voor het merendeel krotten. De gemeente liet in 1911 een groot deel 
van de stadsmuur en de huisjes afbreken. De woningbouwvereniging 
Volkswelvaart kwam in 1918 met het plan om op die plaats 
veertien woningwetwoningen te bouwen. Een jaar later werden ze 
opgeleverd. In de gevel van Doelenstraat 34 zit de gedenksteen van 
de eerste steenlegging.

P
Rondeel
Bij de restauratie van dit deel van de stadsmuur kwam het 
fundament van een rondeel te voorschijn. Een rondeel is een 

halfronde toren die bij een vestingmuur is uitgebouwd. Dit rondeel is 
een meter opgemetseld met nieuwe stenen. Vanuit het rondeel kijkt u 
uit op de parkeergarage De Houtwal. De Houtwal is een overblijfsel 
van een bolwerk of bastion dat voor de Luttekepoort lag.

Bij Doelenstraat nummer 91 gaat u linksaf. 

Q
Hortuspark
In de middeleeuwen behoorde dit gebied bij het 
Minderbroedersklooster. In 1422 werd de stadsbeek door 

het hof van de Minderbroeders omgeleid. Bij de herinrichting van 
het park werd de bedding van de omgelegde beek weer zichtbaar 
gemaakt. Dit gedeelte was altijd een open beek. Het water van de 
beek stroomde hier vroeger door een houten bak.

Sla na de brug rechtsaf.

R
Minderbroederklooster
Het stuk muur met de twee bogen is een restant van de 
kapel van het voormalige Minderbroederklooster. Het werd 

vóór 1290 gesticht, in 1580 gesloten en later door brand verwoest. 
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Loop vanaf de dikke plataan terug naar het fiets-/wandelpad 

en sla rechtsaf. Ga door de overdekte winkelpassage, 

vroeger een gang van een herenhuis. (Donkerstraat 44).

S
Donkerstraat 44
Dit patriciërshuis heeft een schilddak en een dakkapel, 
bekroond door een gebogen fronton. De kroonlijst en de 

middentravee steunen op rijk versierde consoles, alles in Lodewijk 
XV-stijl. Boven de gesneden deur bevinden zich een eenvoudig 
bovenlicht en verdiepte pilasters met rocococonsoles die een gebogen 
lijst dragen. Het alliantiewapen is van Reinder Christoffel de Wolff 
van Westenrode (links) en zijn vrouw Aleida Wolfsen (rechts). 
Reinder (1726-1777) studeerde aan de Gelderse Academie in 
Harderwijk en was later jarenlang rentmeester van deze academie.  
In 1759, 1767 en 1772 was hij burgemeester van de stad.

Oude Stadhuis (T)
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Rechtsaf de Donkerstraat in. Steek de Markt over richting 

het voormalige stadhuis.

T Oude Stadhuis - Markt 1
Vóór 1727 bestond het oude stadhuis uit drie afzonderlijke 
gebouwen: wijnhuys, raethuys en regthuys. In 1727 

werden ze samengevoegd tot één pand. Het wijnhuis werd later 
verbouwd tot raadzaal. In 1837 werd de voorgevel vervangen door 
een neoclassicistische gevel. De uit 1727 daterende raadzaal is bij die 
verbouwing gelukkig ontzien. Het stadsbestuur verliet het stadhuis 
pas in 1982, toen het nieuwe stadhuis aan de Havendam in gebruik 
werd genomen.
Het oude stadhuis is een rechthoekig bakstenen bouwwerk met 
een omlopend schilddak met daarop een houten klokkentoren met 
koepeldak. De middenrisaliet bestaat uit een triomfboog, gedragen 
door twee paren gegroefde Dorische zuilen. Boven de empire 
deuropening het opschrift Renovatum anno MDCCCXXXVII en 
het stadswapen met twee leeuwen. Het oude wapen, dat ruim 
honderdvijftig jaar op deze plaats heeft gehangen, is in 1987 geheel 
vergaan. Stadstimmerman Simon Vierhout en stadsschilder Teus 
Thomassen vervaardigden een met de hand gemaakte replica. De 
middenrisaliet wordt bekroond door een houten fronton. 
Binnen bevindt zich de met goudleer behangen raadzaal uit 1727.
De schouw in de raadzaal is versierd met het schoorsteenstuk 
De Gerechtigheid en de wapens van de twaalf magistraten en de 
stadssecretaris. Aan de wanden hangen vier schilderijen van Isaac 
Isaäcs: prins Willem van Oranje, prins Maurits, prins Frederik 
Hendrik en koning Gustaaf Adolf van Zweden. De twee andere 
schilderijen (koning-stadhouder Willem III en zijn vrouw Maria 
Stuart) zijn van de hand van Steven van Duyven. Het plafond is 
verfraaid met een allegorische schildering. 
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Rond het plafondstuk zijn vier allegorische figuren uitgesneden, die 
de elementen water, vuur, lucht en aarde voorstellen. 

Komende vanuit het oude stadhuis, linksaf. Na circa vijftien 

meter ziet u aan uw linkerhand de Vleeshouwersteeg, u volgt 

deze steeg. Steek de Hoogstraat over, volg de Grolsteeg, aan 

het einde van de steeg komt u op de Vischmarkt. 

De woning aan uw linkerhand heeft een fraai ingerichte tuin. De 
Vischmarkt is in 1999 geheel heringericht en voorzien van een 
kunstobject, getiteld Waterpodium. 

Loop richting Waterpodium,  

om de hoek bevindt zich nummer 57a. 

U
Vischmarkt 57a
Overblijfsel van de kapel van het Agnietenklooster. Dit is 
nog te zien aan de vorm van de ramen in de Kapelsteeg. 

Het klooster wordt voor het eerst in 1429 in archiefstukken genoemd. 
Tijdens de Harderwijker beeldenstorm in 1572 liep het grote schade 
op. In de zijmuur zit een herdenkingssteen (1577) die herinnert aan 
het herstel van de schade. Na de reformatie in 1578 kreeg het een 
wereldse bestemming. Nu is er restaurant Basiliek gevestigd.

V
Vischmarkt 57 en 55
Een hoekpand met bakstenen tuitgevel, versierd met 
een rollaag met hoekvoluten en een gebeeldhouwde, 

segmentvormige fronton (jaartal 1768). 
Vischmarkt 55 is een patriciërshuis met een L-vormige plattegrond. 
De lijstgevels hebben geblokte bakstenenhoekdammen. De rijk 
gebeeldhouwde ingangstravee met deuromlijsting en bovenvenster, 



24

uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl wordt bekroond met een opzetstuk 
met wapen. Het wapen is van Willem Hendrik van Steenberch en zijn 
vrouw Henriëtta Susanna de Vries. Willem was heer van Schipluiden 
en raad in de hove van Politie en Criminele Justitie.

Volg de Kaatsbaan. Aan het eind slaat u rechtsaf, de 

Keizerstraat in. Daarna linksaf de Zoutkeetstraat. Ga dan 

rechtsaf tot de oversteekplaats. Steek de weg over en ga 

over de ophaalbrug. Rechtsaf naar de Vischafslag. 

W
Vischafslag – Havendijk 13
De Vischafslag en de Botterloods aan de Havendijk 
herinneren aan het visserijverleden van Harderwijk. 

Molen De Hoop (X)
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Vanaf 1913 stond de visafslag aan de andere kant van de haven. 
Dit gebouw werd in 1972 gesloopt. Door de sterk teruglopende 
visvangst was een visafslag steeds moeilijker te exploiteren. 
Tot halverwege de jaren negentig werd op diverse locaties rond 
de haven nog vis afgeslagen, onder andere in een ruimte onder 
het nieuwe stadhuis. Dankzij particulier initiatief kon de nieuwe 
Vischafslag en Botterloods op 15 april 2016 worden geopend.

Naast de Vischafslag staat Molen De Hoop.

X
Molen De Hoop - Havendijk 9
De achtkanter De Hoop aan de Havendijk werd gebouwd 
in de periode 1991 tot en met 1999. Bij herbouw werd 

gebruikgemaakt van delen van een molenachtkant uit Oldenzaal, de 

Veluvia (Y)
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molen van Reerink. Reerink haalde deze molen in 1913 uit Weesp, 
waar hij bekend stond als ‘de reus van Weesp’. Reerink heeft niet 
lang plezier gehad van de grote molen, want reeds in 1928 werd de 
molen onttakeld en buiten gebruik gesteld. Op 18 september 1999 
vond de officiële opening in Harderwijk plaats en sindsdien is De 
Hoop vaak malende te zien.

Rechtdoor naar de buren van de molen, scheperij Veluvia.

Y Scheperij Veluvia - Havendijk 1
Tot begin jaren zeventig van de vorige eeuw stond deze 
plek bekend als de Helling van Oost. De scheepshelling kent 

liefst drie monumenten. Het eerste is het hellingbed dat dateert uit 
1901 en nog steeds gebruikt kan worden. Het hellingbed was bedoeld 
om botters te repareren die aangevreten waren door het zoute water 
van de Zuiderzee. Het tweede monument is de lier van de helling, 
die de platbodems omhoog trok, zodat ze op land kwamen te liggen 
en gerepareerd konden worden. De scheepshelling was één van 
de grootste langs de Zuiderzee en bestond uit zeven bedden. Ten 
slotte de Smederij, daterend uit 1911, ingericht voor het smeden van 
het ijzer van de botters. Wekelijks is de smederij nog in gebruik. Er 
worden nog steeds onderdelen voor botters gemaakt en sierwerk.  

Langs de molen weer terug over de ophaalbrug, daarna 

rechtsaf de Havendam volgen.

Z Vissersvrouwtje
 Na honderdvijftig meter ziet u aan de linkerkant het beeld 
 van het Vissersvrouwtje. Dit beeld is gemaakt door mevr. 

A.G.M. van de Velde uit Ommen. Onderaan het voetstuk is een 
bronzen plaquette bevestigd, ontworpen door de Harderwijker 
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kunstenaar Arend Kleinpaste. Op de plaquette zijn de namen 
vermeld van de veertig Harderwijker vissers die sinds 1833 in de 
golven zijn omgekomen. 

Loop naar de Boulevard. Aan het begin ervan, aan de 
rechterkant, staat een reconstructie.

AA Bastion en Kiekmuur
Oorspronkelijk stond op deze plaats een vrijstaande 
verdedigingstoren in de voormalige Zuiderzee. De voet van 

de zeetoren maakte daarna als bastion, ook wel rondeel genoemd, 
onderdeel uit van  de vestingwerken  van de stad. Van 1539 tot 
1581 vormde het bastion een deel van het Nieuwe Blokhuis, de 
dwangburcht van hertog Karel van Gelre. Delen van het bastion 
fungeerden lange tijd ook als de zogenaamde ‘Kiekmuur’ waar 
de vissers en vissersvrouwen bij noodweer over de voormalige 
Zuiderzee konden uitkijken.  In 1933 werd deze kiekmuur gesloopt.
Bij archeologisch onderzoek zijn de restanten / fundamenten van 
het bastion en de kiekmuur teruggevonden. In 2018 werd het bastion 
gerestaureerd en is de kiekmuur gereconstrueerd.  Het vierkante  
blok in het straatwerk geeft de voet van de oude zeetoren aan.
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Loop terug, richting Vissersvrouwtje. Ga de eerste straat 

rechts in (Grote Oosterwijck). Volg de Grote Oosterwijck.  

U komt weer op de Vischmarkt. Aan de overkant ziet u  

Vischmarkt 20.

BB Vischmarkt 20
 Dit huis heeft één bouwlaag op een hooggelegen kelder. 
De gevel heeft rechts een ingang met omlijsting achter een 

vernieuwde trap van vier treden. Onder het linker venster bevindt 
zich een herstelde keldertoegang. Onder het middelste venster is een 
kelderlicht.

Vischpoort (CC)
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CC Vischpoort – Vischmarkt 1 
De enig overgebleven complete Harderwijker stadspoort. 
Van de Smeepoort en Luttekepoort resteren alleen maar 

zijdelen. De Vischpoort werd omstreeks 1530 gebouwd en staat 
ingeklemd tussen de 14de- en 15de-eeuwse oostelijke stadsmuur. 
Waarschijnlijk heeft de poort verschillende verbouwingen ondergaan 
voor hij deze vorm kreeg. Dit is onder andere aan diverse rondingen 
in de poort te zien. Aan de zeezijde is de poort versierd met 
een tandfries boven de doorgang, vermoedelijk omstreeks 1600 
aangebracht. Het kunstlicht boven op de poort werd in 1851 geplaatst 
als baken voor schepen. Het poortgebouw werd toen de woning van 
de vuurtorenwachter.
Omdat de Zuiderzee bij Harderwijk erg ondiep was, kon men de 
afgemeerde schepen vanuit de poort alleen via een lange houten 
steiger bereiken. Op deze plek stond er eeuwenlang een, de 
Lagebruggepoort.
Naast de poort staat een replica van een oude stadspomp. Vóór 1650 
haalden de inwoners van Harderwijk hun water uit putten die op 
pleinen en in straten van de stad waren aangebracht. In 1654 werd 
de put in de Vijhestraat vervangen door een pomp. In totaal zouden 
achtentwintig pompen het straatbeeld van Harderwijk verfraaien. 
In 1895 werd de stad op de waterleiding aangesloten.

Bij het verlaten van de Vischpoort gaat u rechts naar de 

Schapenhoek. 

DD Schapenhoek 3, 5, 7 en 9 
Vier vroegere woningen, die tegen de stadsmuur zijn 
aangebouwd. Deze zogenoemde muurhuisjes hebben 

lessenaarsdaken. Ze werden bewoond door minder rijke inwoners 
van de stad. 
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 PARKEREN  PARKING  PARKEN

P1  PARKEREN HAVENDIJK max. 3 uur gratis met schijf 
P2  PARKEREN LELYKADE
P3  PARKEREN FLEVOWEG
P6  PARKEREN BOULEVARD max. 3 uur parkeren
P9  PARKEREN SCHEEPSSINGEL
P11  PARKEERGARAGE VULDERSBRINK
P13  PARKEREN SELHORSTWEG
P14  PARKEERGARAGE HOUTWAL 1e 2 uur gratis
P16  PARKEREN VITRINGASINGEL
P17  PARKEREN KLOOSTERPLEIN
P18  PARKEREN PLANTAGE
P19  PARKEREN WESTEINDE 1e 2 uur gratis, zondag gratis

 FIETSENSTALLING

 OVERDEKTE FIETSENSTALLING
  
 FIETSVERHUUR

 SLOEPVERHUUR

 PINAUTOMAAT

 SUPERMARKT

 AED

 INVALIDETOILET
 Huis van de stad Havendam 56
 De Boterlap Bar, Brasserie & Terras Markt 5
 Brasserie de Bank Smeepoortstraat 1
 Stadsmuseum Donkerstraat 4
 Marius van Dokkum museum Academiestraat 7

  
  
 TOERIST INFO
 Beach Hotel Monopole Buiten de Bruggepoort 3
 Hotel Baars Smeepoortstraat 52
 Stadsmuseum Donkerstraat 4
 Stadscamping Lelystraat 5
 Zuivelhoeve Wolleweverstraat 16

 STADSWANDELING
 Iedere dag om 14.00 uur. Start Hotel Baars
 Bellen vóór 13.00 uur met 06 - 23491156

 MOLEN DE HOOP
 1 juni tot 30 september: wo t/m za 12.00 - 17.00 uur
 30 september tot 31 mei: za 10.00 - 17.00 uur

 STADSMUSEUM
 dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur
 zondag 12.00 - 17.00 uur

 WEEKMARKT EN KOOPAVOND 
 Elke zaterdag van 08.30 - 13.30 uur op het Kloosterplein  
 Koopavond: elke vrijdagavond tot 21.00 uur
 Koopzondagen 2018: 12.00 - 17.00 uur 
 koopzondag 5 aug
 koopzondag 12 aug
 koopzondag 19 aug
 koopzondag 26 aug
 koopzondag 2 sep
 koopzondag 7 okt

 

STADS
PLATTEGROND
CITY MAP
STADTPLAN

heerlijkharderwijk.nl

visitharderwijk.com

besuchharderwijk.de

                                                              UITGAVE 4 | AUG 2018 |5.000

KOOPZONDAG Elke zondag in augustus
HARDERWIJK LIVE ZA 14, 21 en 28 jul, 4, 11 en 18 aug 
HANZEMARKT LIVE WO 18 en 25 jul, 1, 8 en 15 aug
VELUWADE (LIVE MUZIEK EVENEMENT) WO 1 t/m ZA 4 aug
VLOOIENMARKT ZA 4 aug
TENT EVANGELISATIEWEEK MA 20 t/m VR 24 aug 
MOTORSPEKTAKEL ZA 25 aug 
SHANTY FESTIVAL (LIVE MUZIEK FESTIVAL) ZA 25 aug
DRAKENBOOTRACE IN DE HAVEN  ZA 25 aug
KOOPZONDAG ZO 2 sept
NATIONALE OPEN MONUMENTENDAG ZA 8 en ZO 9 sept
WATERFRONTTOUR (FIETSTOERTOCHT) ZO 9 sept
BLIJE BIETJES (FOODTRUCKFESTIVAL)  ZA 15 en ZO 16 sept
SCIENCE CAFÉ DO 27 sept
OKTOBER FEST BOULEVARD ZA 6 okt
KOOPZONDAG  ZO 7 okt
RUN BIKE RUN ATHLOS CROSS ZA 13 okt
CULIHOPPEN (CULINAIRE WANDELING) ZO 14 okt 
PASAR MALAM (AZIATISCH FOOD FESTIVAL) ZA 20 en ZO 21 okt
KOOPZONDAG  ZO 4 nov
INTOCHT SINTERKLAAS ZA 17 nov
‘ T PIETENHUIS - KLOOSTERPLEIN ZO 18 nov t/m ZA 1 dec 
SCIENCE CAFÉ DO 22 nov
HARDERWIJK OP IJS DO 29 nov 2018 t/m 5 jan 2019
KOOPZONDAG  ZO 2 dec
SANTAFUNRUN ZA 8 dec
KOOPZONDAG  ZO 9 dec
HEILIGE BOONTJES (FOODTRUCKFESTIVAL) ZA 15 en ZO 16 dec
KOOPZONDAG  ZO 16 dec
KERST SINGIN MARKT ZA 22 dec
KOOPZONDAG  ZO 23 dec
KOOPZONDAG  ZO 30 dec
NIEUWJAARSDUIK ZA 5 jan. 2019
DONKERE DAGEN FESTIVAL (MUZIEK ROUTE) ZA 19 jan. 2019
SCIENCE CAFÉ DO 21 feb. 2019
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 PARKEREN Vergunninghouders
    
  

  
 PARKEREN  PARKING  PARKEN

P1  PARKEREN HAVENDIJK max. 3 uur gratis met schijf 
P2  PARKEREN LELYKADE
P3  PARKEREN FLEVOWEG
P6  PARKEREN BOULEVARD max. 3 uur parkeren
P9  PARKEREN SCHEEPSSINGEL
P11  PARKEERGARAGE VULDERSBRINK
P13  PARKEREN SELHORSTWEG
P14  PARKEERGARAGE HOUTWAL 1e 2 uur gratis
P16  PARKEREN VITRINGASINGEL
P17  PARKEREN KLOOSTERPLEIN
P18  PARKEREN PLANTAGE
P19  PARKEREN WESTEINDE 1e 2 uur gratis, zondag gratis

 FIETSENSTALLING

 OVERDEKTE FIETSENSTALLING
  
 FIETSVERHUUR

 SLOEPVERHUUR

 PINAUTOMAAT

 SUPERMARKT

 AED

 INVALIDETOILET
 Huis van de stad Havendam 56
 De Boterlap Bar, Brasserie & Terras Markt 5
 Brasserie de Bank Smeepoortstraat 1
 Stadsmuseum Donkerstraat 4
 Marius van Dokkum museum Academiestraat 7

  
  
 TOERIST INFO
 Beach Hotel Monopole Buiten de Bruggepoort 3
 Hotel Baars Smeepoortstraat 52
 Stadsmuseum Donkerstraat 4
 Stadscamping Lelystraat 5
 Zuivelhoeve Wolleweverstraat 16

 STADSWANDELING
 Iedere dag om 14.00 uur. Start Hotel Baars
 Bellen vóór 13.00 uur met 06 - 23491156

 MOLEN DE HOOP
 1 juni tot 30 september: wo t/m za 12.00 - 17.00 uur
 30 september tot 31 mei: za 10.00 - 17.00 uur

 STADSMUSEUM
 dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur
 zondag 12.00 - 17.00 uur

 WEEKMARKT EN KOOPAVOND 
 Elke zaterdag van 08.30 - 13.30 uur op het Kloosterplein  
 Koopavond: elke vrijdagavond tot 21.00 uur
 Koopzondagen 2018: 12.00 - 17.00 uur 
 koopzondag 5 aug
 koopzondag 12 aug
 koopzondag 19 aug
 koopzondag 26 aug
 koopzondag 2 sep
 koopzondag 7 okt

 

STADS
PLATTEGROND
CITY MAP
STADTPLAN

heerlijkharderwijk.nl

visitharderwijk.com

besuchharderwijk.de

                                                              UITGAVE 4 | AUG 2018 |5.000

KOOPZONDAG Elke zondag in augustus
HARDERWIJK LIVE ZA 14, 21 en 28 jul, 4, 11 en 18 aug 
HANZEMARKT LIVE WO 18 en 25 jul, 1, 8 en 15 aug
VELUWADE (LIVE MUZIEK EVENEMENT) WO 1 t/m ZA 4 aug
VLOOIENMARKT ZA 4 aug
TENT EVANGELISATIEWEEK MA 20 t/m VR 24 aug 
MOTORSPEKTAKEL ZA 25 aug 
SHANTY FESTIVAL (LIVE MUZIEK FESTIVAL) ZA 25 aug
DRAKENBOOTRACE IN DE HAVEN  ZA 25 aug
KOOPZONDAG ZO 2 sept
NATIONALE OPEN MONUMENTENDAG ZA 8 en ZO 9 sept
WATERFRONTTOUR (FIETSTOERTOCHT) ZO 9 sept
BLIJE BIETJES (FOODTRUCKFESTIVAL)  ZA 15 en ZO 16 sept
SCIENCE CAFÉ DO 27 sept
OKTOBER FEST BOULEVARD ZA 6 okt
KOOPZONDAG  ZO 7 okt
RUN BIKE RUN ATHLOS CROSS ZA 13 okt
CULIHOPPEN (CULINAIRE WANDELING) ZO 14 okt 
PASAR MALAM (AZIATISCH FOOD FESTIVAL) ZA 20 en ZO 21 okt
KOOPZONDAG  ZO 4 nov
INTOCHT SINTERKLAAS ZA 17 nov
‘ T PIETENHUIS - KLOOSTERPLEIN ZO 18 nov t/m ZA 1 dec 
SCIENCE CAFÉ DO 22 nov
HARDERWIJK OP IJS DO 29 nov 2018 t/m 5 jan 2019
KOOPZONDAG  ZO 2 dec
SANTAFUNRUN ZA 8 dec
KOOPZONDAG  ZO 9 dec
HEILIGE BOONTJES (FOODTRUCKFESTIVAL) ZA 15 en ZO 16 dec
KOOPZONDAG  ZO 16 dec
KERST SINGIN MARKT ZA 22 dec
KOOPZONDAG  ZO 23 dec
KOOPZONDAG  ZO 30 dec
NIEUWJAARSDUIK ZA 5 jan. 2019
DONKERE DAGEN FESTIVAL (MUZIEK ROUTE) ZA 19 jan. 2019
SCIENCE CAFÉ DO 21 feb. 2019

UITAGENDA        2018/2019

U
V

AA

X

Y

Z

W

A  Grote Kerk – Kerkplein 1
B  Fraterhuis 
C  Blokhuis 15
D  Oude Blokhuis
E  Plantagepark
F  Geldersche Munt – Muntplein
G  Plantage
H  Plantagekerk
I  Smeepoort
J  Stadsmuseum - Donkerstraat 4 
K  ‘t Klooster – Klooster 2 
L  Catharinakapel – Klooster 1
M  Linnaeustorentje en Kruidentuin 
N  De Snijcamer - Academiestraat 7
O  Doelenstraat 15 t/m 44
P  Rondeel 
Q  Hortuspark
R  Minderbroederklooster
S  Donkerstraat 44
T  Oude Stadhuis - Markt 1
U  Vischmarkt 57a
V  Vischmarkt 57 en 55 
W  Vischafslag – Havendijk 13 
X  Molen De Hoop - Havendijk 9 
Y  Scheperij Veluvia - Havendijk 1 
Z  Vissersvrouwtje

AA  Bastion en Kiekmuur
BB  Vischmarkt 20
CC  Vischpoort – Vischmarkt 1
DD  Schapenhoek 3, 5, 7 en 9 
EE Schapenhoek 14 
FF  Vischmarkt 2 
GG  Kleine Marktstraat 14 
HH  Voormalige Synagoge Jodenkerksteeg 1 
II  Hoogstraat 13
JJ  Bruggestraat 10 

KK  Burgerweeshuispoortje



Kleine Marktstraat 14 (GG)
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EE Schapenhoek 14 
Dit huis heeft een bakstenen tuitgevel. De benedenpui 
bestaat uit een houten strokendeur met bovenlicht en 

aan weerszijde van de deur schuiframen met luiken. De drie 
gevelopeningen hebben gemetselde korfbogen. In elke korfboog is 
een merksteen gemetseld. De eerste woonlaag en de topgevel worden 
gescheiden door een tandlijst met zogenaamde muizentanden.

FF Vischmarkt 2 
Dit pand heeft een wit gepleisterde lijstgevel met een 
eenvoudige deuromlijsting met pilasters en hoofdstel.  

De winkel stamt volgens het bovenraam uit 1910.

Na de Schapenhoekt volgt u de Vischmarkt aan de 

evenzijde tot de Kleine Marktstraat. Ga de Kleine 

Marktstraat in.

GG Kleine Marktstraat 14 
Dit pand is een vissershuisje, gebouwd omstreeks 1756. 
Het voorste deel is afgescheiden en heeft een dubbele 

verdiepingshoogte, zodat daar de netten konden hangen om 
te drogen en gerepareerd te worden. Het achterdeel telt twee 
bouwlagen, op de benedenverdieping bevinden zich bedsteden.

Vervolg de Kleine Marktstraat. De eerste straat aan uw 

rechterhand is de Jodenkerksteeg, met op de hoek de 

voormalige synagoge. 

Let op het plaveisel van de Jodenkerksteeg: originele veldkeien.  
Vele straten in Harderwijk hadden vroeger zo’n wegdek. Tevens heeft 
u vanaf deze plaats uitzicht op de achterzijde van daken van huizen 
aan de Vischmarkt.



Voormalige Synagoge (HH)
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HH Voormalige Synagoge – Jodenkerksteeg 1
Uit een document van 6 september 1773 blijkt dat de joden 
in Harderwijk toen een eigen synagoge bezaten. In 1838 

werd een deel van de Israëlitische Synagoge afgebroken. Een jaar 
later werd de herbouw aanbesteed. Het gebouw heeft aan de zijde 
van de Kleine Marktstraat een eenvoudige klokgevel met hardstenen 
tussendekplaten en twee spitsboogvensters. In de gang bevindt 
zich een gedenksteen met opschrift ‘De eerste steen tot herbouw is 
gelegd door H. Wolf en J. Marcus, kerkmeesteren der Israëlitische 
Gem. Anno 1839’. Op de bovenverdieping is een expositie over het 
joodse leven in Harderwijk. Aan de buitenmuur werd in 1995 een 
gedenksteen geplaatst ter nagedachtenis van de eenentwintig joodse 
medeburgers van Harderwijk die zijn omgekomen in de Tweede 
Wereldoorlog. De ‘hap uit de steen’ symboliseert het verdwijnen  
van de joodse gemeenschap uit de Harderwijker samenleving.  
Dit pand, de naam Jodenkerksteeg en de Joodse begraafplaats aan 
de Veldkamp zijn de enige overblijfselen van de kleine Harderwijker 
Joodse gemeenschap.

Aan het einde van de Kleine Marktstraat gaat u rechtsaf de 

Hoogstraat in. Volg deze straat tot nummer 13. 

II Hoogstraat 13
Deze woning maakt deel uit van een bouwblok van 
vier panden. Deze huizen beschikken over een hoog 

gelegen zogenoemde vloedkamer als vluchtplaats tijdens mogelijke 
overstromingen van de toenmalige Zuiderzee. De rechterzijgevel van 
pand nummer 13 heeft vlak boven het maaiveld een deuropening die 
toegang geeft tot de kelder. 



36Burgerweeshuispoortje (KK)
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Na het verlaten van de kelder gaat u linksaf de Hoogstraat 

in tot de Heeraaltszstraat. Volg deze straat naar de 

Bruggestraat. Sla rechtsaf de Bruggestraat in tot huisnummer 10 

(zij-ingang).

JJ
Bruggestraat 10
Tijdens een archeologisch onderzoek van perceel 
Bruggestraat 10 kwamen de fundering en muurrestanten 

van een 13de-eeuws bakstenen gebouw tevoorschijn. De gemeente en 
de eigenaar van het perceel hebben ervoor gezorgd dat ze behouden 
bleven en bezichtigd konden worden.

Loop de Bruggestraat terug naar pand nr. 34, sla dan 

rechtsaf de Kerkstraat in. U gaat links om de Grote Kerk. 

Aan uw linkerhand ziet u halverwege een poort met een  

               beschilderd fronton.

 
KK

Burgerweeshuispoortje 
Het poortje gaf toegang tot het Burgerweeshuis. Het 
Burgerweeshuis werd in 1554 gesticht op initiatief van 

priester Johan van Speulde. Hij stelde op zijn sterfbed zijn spaargeld 
ter beschikking voor de stichting van een weeshuis. Van 1555 tot 1650 
was het weeshuis gehuisvest in een pand op de hoek Donkerstraat-
Markt. Daarna verhuisde het naar het pand naast dit poortje.  
In 1872 verkasten de wezen voor de laatste maal, opnieuw slechts  
een beperkt aantal meters. Dit weeshuis staat er nog steeds.  
Als u met uw rug voor de Grote Kerk staat, ziet u het aan de overkant 
van het Kerkplein. In 1937 vertrok de laatste wees; voortaan werden 
wezen bij pleeggezinnen ondergebracht.
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Via het Achterom naar het Kerkplein. 

Aan de rechterkant ziet u aan de kerk een bronzen plaquette, 
geschonken door het Gilde van Harderwijker Stadsgidsen. De 
plaquette toont de Onze Lieve Vrouwe- of Grote Kerk in verschillende 
fasen van haar bestaan.  

U bent terug op het punt waar u gestart bent. We hopen dat u een 

plezierige tocht door Harderwijk heeft gemaakt.

Grote Kerk, voormalige Onze Lieve Vrouwekerk
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Alfabetische lijst van bouwhistorische begrippen

Console - Uit het muurwerk springende stenen of houten element, 
dat dient ter ondersteuning van een goot, een balkon of balk- of 
lijstwerk.

Eclecticisme - Het streven om stijlen van het voorgeslacht of van 
andere stijlen over te nemen en te versmelten tot een nieuwe stijl.

Empire - Stijl omstreeks 1800 tot 1830 – ontwikkeld op initiatief van 
de Franse keizer Napoleon - waarin het classicisme op ingetogen en 
decoratieve wijze herleefde. In deze periode werd er weinig gebouwd 
maar kregen veel panden wel een nieuwe lijstgevel.
Links, hoe een bestaande halsgevel werd vervangen door een 
‘moderne’ lijstgevel.

Festoenen - Vaak aangebracht aan de voorgevel, bijvoorbeeld boven 
de vensters aan weerzijde van een deur. Ook wel guirlande genoemd.

Fronton - Deur-, raam- of gevelbekroning, meestal in de vorm van 
een driehoek, soms segmentvormig. 

A: Venster met driehoekig fronton. B: Venster met gebogen fronton. C: Gebroken driehoekig fronton. 

D: Gebroken gebogen fronton. E: Gekornist driehoekig fronton.



Hameisleuf - Sleuf in metselwerk waarin een schuif of valhek kan 
bewegen (hamei=afsluiter).

Hoekpilaster: zie pilaster

Kruisgewelf - Een in de Gotiek veel toegepaste gewelfconstructie 
waarmee men gevarieerde vlakken kan overkluizen.

Lodewijkstijlen - Genoemd naar Franse koningen uit de 17de en 
18de eeuw.

Lodewijk XIV-stijl, circa 1700-1750 - Zware vormen, zoals bij het 
Hollands classicisme, maar met een nieuwe versie ringmotieven, 
zoals acanthusbladeren, voluten, ruitvormige patronen en kwastjes. 
Vaak met de nadruk op de middenpartij van de gevel. Voor deftige 
panden werden vaak lijstgevels ontworpen, voor woonhuizen ook 
klokgevels en halsgevels. 

Lodewijk XV-stijl, circa 1750-1775 - Ook wel Rococo genoemd. 
Hetzelfde geveltype als uit de Lodewijk XIV-periode, maar met een 
nieuw decoratief motief: de rocaille (krullerig ornament). Asymmetrie 
was kenmerkend voor de Lodewijk XV-stijl, die eleganter was dan de 
voorgaande.

40
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Middenrisaliet, zie risaliet.

Neoclassicistische gevel: zie neo-stijlen.

Neo-stijlen - Stijlen uit de 19de eeuw, waarbij herleving van de grote 
stijlen uit vroeger eeuwen werd nagestreefd. Achtereenvolgens waren 
dat Neoclassicisme, Neogotiek en Neorenaissance.

Netgewelf - Een met name in de Nederrijnse Gotiek gebruikte 
gewelfconstructie, die in de plaats kwam van het eenvoudiger 
kruisribgewelf.

Noordertransept: zie transept.

Pilaster - Een iets naar voren stekend verticaal element tegen een 
muur, voorzien van basement en kapitaal.

Risaliet - Vooruitspringend gedeelte van een gebouw. 

Rococo-consoles - Zie consoles, maar dan in de Lodewijk XV- ofwel 
Rococo-stijl.

Rollaag - Reeks van gemetselde stenen op hun kant, bijvoorbeeld als 
kantlaag van een tuit- of klokgevel.

Transept - Kruis- of dwarsbeuk aan een kruiskerk.

Tuitgevel - Gevel in de vorm van een puntdak met als afsluiting een 
rechthoekige tuit, die vaak afgedekt werd met een zandstenen plaat.

Vieringtorentje - Het torentje dat op de kruising van het schip en het 
transept van een kruiskerk staat.



Molen De Hoop
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Start: Molen De Hoop, Havendijk 9 – 3846 AC
De achtkanter De Hoop aan de Havendijk werd gebouwd in de 
periode 1991 tot en met 1999. Bij herbouw werd gebruikgemaakt van 
delen van een molenachtkant uit Oldenzaal, de molen van Reerink. 
Reerink haalde deze molen in 1913 uit Weesp, waar hij bekend 
stond als ‘de reus van Weesp’. Reerink had niet lang plezier van de 
grote molen, want reeds in 1928 werd de molen onttakeld en buiten 
gebruik gesteld. Op 18 september 1999 vond de officiële opening in 
Harderwijk plaats en sindsdien is De Hoop vaak malende te zien.

 Ga vanuit de molen rechtsaf.

Steek de Burgemeester De Meesterstraat over en ga de  

 Zeestraat in. Eerste weg links (Laan 1940-1945).

  

AUTO- EN FIETSTOCHT 
HARDERWIJK – HULSHORST – HIERDEN – HARDERWIJK

De paarse aanwijzingen zijn bestemd voor fietsers; automobilisten 

kunnen gebruikmaken van de adressen en postcodes.!



44

 Flevoweg oversteken, het fietspad rechtdoor volgen en  

 rechtsaf ‘doorgaand verkeer’ volgen. Aan het einde van het  

 fietspad bij de verkeerslichten oversteken. Volg het fietspad.

 Aan het eind linksaf door de fietserstunnel.

 Ga rechtdoor en volg de Boomkamp en vervolgens via  

 fietspad naar de Zuiderzeestraatweg. Volg het fietspad van  

 de Zuiderzeestraatweg. Bij de rotonde rechtdoor.

 Sla rechtsaf de Grevenhofsweg in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 km

Hooiberg, Grevenhofsweg 3 – 3849 NB
Een van de karakteristieken van de Nederlandse boerderij was dat 
alle functies - wonen, werken, veestalling en oogstberging - onder 
één dak plaatsvonden. 
Dit betekende niet dat alles ook altijd in het hoofdgebouw paste.  
Voor hooiberging bleken hooibergen later geschikter dan de 
afgesloten tasruimte in de boerderij. Niet alleen bleef het hooi hierin 
beter van kwaliteit maar ook kans op hooibroei was kleiner.  
Bij Grevenhofsweg 3 ziet u een vijfroedige kapberg. De boer kan de 
kap langs de roede door middel van pinnen in gaten op een hogere 
stand zetten. De hooiberg wordt steeds meer een herinnering.  
Hij heeft plaats moeten maken voor een constructie van golfplaten of 
voor het met landbouwplastic ingepakte kuilgras. 
Vroeger was de hooiberg de overnachtingsplaats van reizende 
kooplieden en zwervers. Geliefden beminden elkaar in het geurige 
hooi. Geen streekroman zonder hooiberg. 
Langs de route ziet u nog tweeroedige en een vierroedige kapbergen.

Bakhuis en varkensstal, Grevenhofsweg 6 – 3849 NB
Uit praktische overweging vond ook het bakken van het brood buiten 
het hoofdgebouw plaats. In verband met brandgevaar zette men 
het bakhuis liever op enige afstand van de boerderij. Toen het brood 
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niet meer op de boerderij gebakken werd, kreeg het bakhuis andere 
bestemmingen. Tijdens uw tocht zult u verscheidene bakhuizen naast 
de boerderijen zien staan. Deze boerderij heeft ook een bijzonder 
varkenshok.

 Volg de Bijltjesweg en dan linksaf de Lokhorstweg.

Aan het einde van de Lokhorstweg rechtsaf de  

 Molenweg volgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 km

 Bij de ‘Witte steen’ rechtdoor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 km

 Linksaf de Watervalweg op bij ANWB - paddenstoel  

 66571/002.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 km

Direct aan de rechterkant de resten van De Hierder korenmolen. 
Volgens de kaart van de Veluwe, gemaakt door landmeter Nicolaas 
van Geelkercken stond er reeds in 1639 een molen in Hierden.  
Deze molen heeft er gestaan tot 1950, toen hij verkocht en gesloopt 
werd. In 1914 was de Hierder molen zeer vervallen en werd toen 
vervangen door een andere. De nieuwe molen kwam uit Friesland. 
Hij werd afgebroken en per schip naar Harderwijk overgebracht. 
Vandaar werd hij per kar naar Hierden vervoerd. Deze molen, die al 
64 jaar oud was, had de naam De Hoop. 
In 1932 ontstonden de eerste moeilijkheden. De molen kreeg steeds 
minder wind door de opgroeiende bomen en was dringend aan 
reparaties toe. De reparaties vonden in 1933 plaats, maar daarmee 
was het probleem van de wind niet verholpen. Molenaar Dirk Kisjes 
probeerde via allerlei instanties het probleem van de steeds hoger 
wordende bomen op te lossen. Dit mocht echter niet baten.  
De molen werd in 1950 verkocht aan M. Kessels te Heyen (Limburg) 
en gesloopt. In 1951 werd in Heyen de herbouwde achtkantige 
beltmolen, nu onder de naam Gerarda feestelijk in gebruik 
genomen.
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 Vervolg de Watervalweg tot aan de kruising met de  

 Hierdensebeek. Vlak voor de beek rechtsaf de  

 onverharde Hessenweg nemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 km

De Hierdense Beek
De Hierdense Beek ontspringt ten zuiden van het Uddelermeer  
en mondt ten oosten van Harderwijk uit in het Veluwemeer.  
De beek heeft een lengte van circa twintig kilometer. Het is de enige 
laaglandbeek van de Veluwe. Langs de Hierdense Beek liggen de 
landgoederen Staverden, Leuvenum en Essenburg, die een hoge 
natuur- en landschapswaarde bezitten.

De Hessenmolen
Langs de Hierdense Beek hebben verscheidene watermolens gestaan. 
Een aantal werd gebruikt voor het maken van papier. 
Op 2 januari 1730 verkreeg Anthony van Westervelt, burgemeester van 
Harderwijk, eigenaar van de Essenburg, tegen betaling van één gulden 
vergunning om papiermolens op de Hierdense Beek te plaatsen.  
Van de Rekenkamer van Gelderland pachtte hij in 1731 de benedenloop 
van de beek. Kort na elkaar zijn toen de Ottermolen en de Hessenmolen 
langs de benedenloop gebouwd. De Hessenmolen was de laatste molen 
die Anthony stichtte. 
Waarschijnlijk heeft de Hessenmolen zijn naam te danken aan een 
van zijn pachters, namelijk Pieter Georg de Hes. Pieter kwam uit 
Breckenfeld, gelegen ten oosten van Wuppertal. Hij trouwde in 1795 
in Harderwijk met Maria Smienk. Pieter overleed op 30 januari 1805 te 
Hierden. Na zijn overlijden werd de molen verpacht aan zijn neef Klaas 
Smienk. Deze maakte volgens de enquête van 1808 vier soorten papier. 
In 1869 verkocht Jonkheer Heribert Willem Aleid Sandberg de molen, 
waarna hij werd afgebroken. Het doorbroken watervalletje in de beek 
op de hoek van de Hessenweg/Watervalweg is een overblijfsel van de 
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molenloop van deze papiermolen. 
Van de vlakbij het landhuis Essenburg gelegen Ottermolen is niets meer 
overgebleven.

 De Hessenweg blijven volgen tot aan de spoorwegovergang.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 km

 Ga voor de spoorwegovergang linksaf de Oudeweg op.

 Aan de rechterkant ziet u na ca. 130m het voormalige station  

 Hulshorst.

Station Hulshorst, Oude Weg 124 – 8077 SR
Op 16 juli 1863 opende de Nederlandsche Centraal 
Spoorwegmaatschappij op feestelijke wijze de spoorlijn Utrecht-
Hattem. Een jaar daarvoor was men begonnen met de bouw van 
het station Hulshorst. Vanaf 1863 tot 1985 heeft het gebouw als 
station dienst gedaan, waarna de Nederlandse Spoorwegen het 
voorgoed sloot. In 1992 werd het gebouw gerestaureerd en kreeg een 
woonbestemming. Naast het gebouw hangt een plaquette met daarop 
het gedicht Hulshorst van Gerrit Achterberg.

 Volg de Oudeweg verder tot u aan de linkerzijde een witte  

 afsluitboom ziet met het opschrift Landgoed Hulshorst.  

 Ga linksaf die weg in, eventueel langs het gesloten hek.

 U volgt nu een weg met aan weerszijde oude beuken:  

 het zogenaamde Van Meursweggetje. 

Hendrik Frans van Meurs, burgemeester van Harderwijk en eigenaar 
van Huize Hulshorst liet dit weggetje aanleggen om zich hierlangs 
van zijn landhuis naar het station te kunnen laten rijden. 
Na circa driehonderd meter ziet u aan de rechterkant een bult met 
een kronkelige boom.
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Zilverbeekje - 7,3 km
Als u afstapt kunt u achter de bult de spreng zien. Deze spreng is
gegraven vóór 1820 in opdracht van Hendrik Frans van Meurs.  
Met het water van de spreng kon hij de vijver en de toiletten van 
Huize Hulshorst van water voorzien. Bij de aanleg van de rijksweg 
A28 werd de kop van de spreng verlegd. De watertoevoer nam zeer 
sterk af. Het Zilverbeekje is nu verbonden met de Hierdense Beek. 
Op de bult stond vroeger een theekoepeltje.

 Vervolg het weggetje en steek de Vuurkuilweg over.

 Aan de rechterzijde ziet u even verderop galerie Het Koetshuis.

Galerie Het Koetshuis/Huize Hulshorst, 
Harderwijkerweg 545 - 8077 RJ
Het gebied waarop huize Hulshorst heeft gestaan,  
is achtereenvolgens in het bezit geweest van de families Van Speulde 
(16e eeuw-1556), Van Arnhem (1556-1671), Van Spaen (1671-ca 1800), 
Ardesch (ca. 1800-1813), Van Meurs (1813-1902) en Van Voorst van 
Beest (1902-1967).
Waarschijnlijk was de familie Van Arnhem de stichter van Huize 
Hulshorst. In de Franse Tijd werd het huis afgebroken. Toen Hendrik 
Frans van Meurs (burgemeester van Harderwijk 1815-1844) het 
landgoed kocht stond er een boerderijachtige woning, waarin een 
‘herenkamer’ zat. Hij en zijn zoon Daniël bouwden de woning uit tot 
een L-vormig gebouw.
In 1843 vroeg Hendrik ontslag als burgemeester van Harderwijk.  
Tot zijn dood in 1854 bleef hij op het landgoed wonen. Zijn zoon 
Daniël, die van 1864 tot 1897 burgemeester van Harderwijk was, 
stierf in 1902 op Huize Hulshorst.
Na het overlijden van Daniël van Meurs kwam het landgoed in 
handen van de familie Van Voorst van Beest, die de opstallen in 1902 
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liet verbouwen. In 1941 werd het huis afgebroken. Het enige wat van 
Huize Hulshorst overbleef was het Koetshuis. 

 Vervolg de weg tot u aan de Zuiderzeestraatweg  

 (een voorrangsweg) komt. Pas op!  

 Steek de Zuiderzeestraatweg over, sla linksaf. 

 Aan de rechterzijde krijgt u de oprijlaan van De Essenburgh.

 Rij de oprijlaan op naar de Essenburgh.. . . . . . . . . . . . . . . . 9,1 km

De Essenburgh, Zuiderzeestraatweg 199 – 3849 AE
Niet ver van de monding van de Hierdense Beek ligt aan deze  
beek het zeventiende-eeuwse kasteeltje De Essenburgh.  
Heel schilderachtig ligt het daar verscholen achter het geboomte.
Een archeologisch onderzoek toonde in 1964 aan dat dit gebouw 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw moet zijn opgetrokken 
en later werd vergroot. Er werden geen oudere fundamenten 
aangetroffen. De stichter ervan was de familie Coolwagen uit 
Harderwijk. 
In 1721 woonde op de Essenburg de familie Van Westervelt. In 1813 
erfde de familie Sandberg het huis, die het tot 1929 heeft bezeten. 
Daarna werd het gekocht door mevrouw J. Goedkoop-de Jonghe.  
Zij liet achter de naam Essenburg een h plaatsen. 
Ze vond de naam Essenburgh meer bij een kasteel passen. Mevrouw 
Goedkoop liet de muur aan de linkerkant van de oprijlaan bouwen, 
omdat ze de boerderij daar achter niet wilde zien. 
In 1950 kwam de Essenburgh in handen van de Orde der 
Norbertijnen. De norbertijnen zijn volgelingen van Norbert 
van Gennep, die in de twaalfde eeuw een orde stichtte met de 
kloosterregels van Augustinus als uitgangspunt. 
De norbertijnen worden ook wel premonstratensers genoemd,  
naar Prémontré (Fr.) waar het in 1121 allemaal begon. 
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De Essenburgh groeide uit tot een vormingscentrum voor 
volwassenen. Het interieur van de Essenburgh is sober, maar de 
trappenpartij in de hal is heel bijzonder. 
Een wandeling rond de Essenburgh is aan te bevelen.

 Na de bezichtiging van De Essenburgh gaat u terug naar de  

 Zuiderzeestraatweg. Ga hier naar rechts.

Aan de linkerkant van de weg ziet u even later Klein Essenburg.

 U gaat nu rechtsaf de Wijtgraaf op.

De Luchtenburg, Wijtgraaf 17 – 3849 PM
De Luchtenburg was een van de boerderijen die tot het landgoed 
De Essenburgh behoorde. De huidige eigenaar de heer W. Hop 
bezit een collectie van een twintigtal landbouwtractoren. De oudste 
tractor is een Lanz Bulldog uit 1937. Voorts zijn er o.a. trekkers van de 
merken Porsche, Ford, Renault en Ferguson.

Ottenstein, Wijtgraaf 13 – 3849 PM
De oude boerderijen in Hierden behoren tot het langsdeeltype. De deel 
ligt in het midden in de lengterichting. In de twee zijbeuken wordt het 
vee gestald. In de achtergevel is dit duidelijk te herkennen aan de grote 
centraal gelegen deeldeur. Links en rechts van de deeldeur bevinden 
zich de mestdeuren. Het wolfdak is gedekt met riet. 
Karakteristiek voor de Noord-Veluwse boerderijen is dat de grotere 
boerderijen ingesteld zijn op bewoning van twee generaties.  
Deze dubbele bewoning is te herkennen aan de plaats van de 
schoorsteen. Het rookkanaal van de haard werd in de scheidingswand 
van twee vertrekken geplaatst, zodat in beide woondelen een kamer  
verwarmd kon worden. Het tweede kenmerk van de dubbele bewoning 
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is de indeling van de voorgevel. Ze bezit twee deuren afgewisseld met 
drie vensters. Ottenstein is ook een boerderij van het langsdeelstype. 
In de voorgevel zit een steen met daarop vermeld ‘het erf Ottenstein’. 
De boerderij behoorde vroeger tot het Landgoed De Essenburgh. In de 
achtergevel zit een sluitsteen met het jaartal 1868. Waarschijnlijk vond in 
dat jaar een verbouwing aan de achterzijde van de boerderij plaats. De 
luiken, groen met gele biezen, herinneren nog aan de Essenburgh.

 Linksaf de Lageweg op.

Boerderij, Lageweg 25 - 3849 PD
Deze woonboerderij is voor een belangrijk deel in originele staat. 
Dat geldt voor de naam (Kortenbroek), het erf, maar ook voor de 
binnenkant waar bedsteden en haard te bewonderen zijn. De deel 
heeft nog een lemen vloer. Tot 1924 behoorde de boerderij bij De 
Essenburgh.

               Rijd door naar de dorpskern van Hierden.  

Rechts de dorpskerk met pastorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1 km

Dorpskerk – Zuiderzeestraatweg 149 – 3849 AD 
Het gebouw is voortgekomen uit een in 1659 gestichte school, die 
tevens dienst deed als evangelisatielokaal. In 1741 werd dit gebouw 
verheven tot kerk. In 1790 en 1827 onderging het gebouw een 
uitbreiding om in 1851 plaats te maken voor het huidige kerkgebouw. 
Het torenuurwerk is afkomstig uit het oude stadhuis van Harderwijk. 
Het orgel werd in 1903 in gebruik genomen. De marmeren plaat 
eronder met de namen van Jonkheer C.J. Sandberg van Essenburg, 
H. Ardelerhof en J.M. van Voorst-Van Beest herinnert aan de 
geldinzameling voor dit instrument. De lichtkroon is uit 1970 en het 
zilveren doopvont uit 1939.
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 Als u uit de Dorpskerk komt, ga dan linksaf en rijd zo’n 

 driehonderd meter langs de Zuiderzeestraatweg.

Boerderij, Zuiderzeestraatweg 159 – 3849 AE
Op de hoek van de Zuiderzeestraatweg en de Varenweg ligt een gaaf 
bewaard gebleven negentiende-eeuwse boerderij met rieten wolfdak. 
De bakstenen voorgevel is voorzien van vensters met schuiframen 
en luiken. De ramen hebben een fijnmazige roedenverdeling. Het 
bouwjaar 1849 is op de muurankers vermeld. Deze boerderij heeft 
nog een achtergevel met gepotdekselde houten delen. Centraal in 
deze gevel bevindt zich de dubbele deeldeur, geflankeerd door 
mestdeuren. Bij de meeste boerderijen zijn de houten gevels al in de 
negentiende eeuw ‘versteend’. Op het erf staan verder een bakhuis, 
een schuur en een pomp. Een deel van het interieur van 1849 is ook 
bewaard gebleven, waaronder een prachtige bedstede.

 Vervolg uw tocht langs de Zuiderzeestraatweg, nu weer 

richting Harderwijk. Let tijdens het rijden op de boerderijen 

aan weerszijden van de weg, bijvoorbeeld  huisnummer 130:

Boerderij Birkenheim, Zuiderzeestraatweg 130 – 3849 AK 
Veluwse boerderij met op het erf een schuur en een bakhuis. De 
voorgevel bestaat uit twee deuren en drie vensters met luiken. 
Volgens de jaarankers in de voorgevel dateert de boerderij uit 1839.

 Bij de rotonde rechts aanhouden. Bij de volgende rotonde

rechtsaf de Newtonweg op. Bij de volgende rotonde linksaf  

de Newtonweg volgen. Bij de volgende rotonde slaat u rechtsaf naar de 

Lorentzstraat. U gaat door de tunnel onder de N302 en volgt de 

Burgemeester De Meesterstraat. Aan de rechterkant ziet u het eindpunt:

Molen De Hoop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,8 km
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REALISEERT 
6 KOOPAPPARTEMENTEN
aan de Burgemeester de Meesterstraat
Aan de entree van Harderwijk, in de Zeebuurt, realiseert Schutte Bouw & Ontwikkeling uit Zwolle in opdracht van UWOON 
2 nieuwe appartementengebouwen. Elk gebouw bestaat uit 14 appartementen, waarvan 11 huur- en 3 koopappartementen. 
De koopappartementen worden uitgevoerd als maisonnettes, zijn zeer royaal van opzet en variëren in grootte; 
type B circa 105 m² (incl berging), type C circa 93 m² (incl berging), en type F circa 124 m² (incl berging).

• ROYALE 4-KAMERAPPARTEMENTEN
• VEEL LICHTINVAL EN GOED UITZICHT
• PRIMA BUITENRUIMTE
• VRIJE VERKOOP!

Bij de appartementen hoort een loggia/balkon, een eigen (overdekte) parkeerplaats onder het gebouw op het achterterrein 
en een ruime �etsenberging.Uiteraard wordt gebouwd met duurzame, hoogwaardige materialen, 
alle isolatie en Woningborg-garantie. Elk gebouw wordt voorzien van een lift- en videofooninstallatie.

• BOUW GESTART
• EERSTE APPARTEMENTEN VERKOCHT
• VERSCHILLENDE TYPE APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR

Voor brochures en verkoopinformatie:
BRANDT MAKELAARS
VERKEERSWEG 5 • 3842 LD HARDERWIJK • 0341-416426
WWW.BRANDTMAKELAARS.NL 

KOOPPRIJZEN:
Type B / Bs koopsom € 167.500,= v.o.n.
Type C / Cs koopsom € 160.000,= v.o.n.
Type F / Fs koopsom € 189.500,= v.o.n.
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• BOUW GESTART
• EERSTE APPARTEMENTEN VERKOCHT
• APPARTEMENT TYPE C NOG BESCHIKBAAR
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Voordeelcoupon voor twee personen.
Tegen inlevering van deze coupon.
Twee kopjes koffie en een appelpunt 
met slagroom voor €5,00 p.p.

WWW.RESTAURANT-DE-ADMIRAAL.NL

KOFFIE MET APPELPUNT

Strandboulevard West 16
3841 CS Harderwijk
Tel:0341-412446
www.restaurant-de-admiraal.nl

Stadscafé-Restaurant De Admiraal: het juiste adres voor feesten, 
bruiloften en partijen, grote en kleine buffetten, bedrijfsborrel, etc. 
vanaf 20 tot 160 personen. Voor kleine feestjes, bv. verjaardagen hebben 
wij een gezellige aparte ruimte tegen de 750 jaar oude stadsmuur van 
Harderwijk.



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ons terras dat heel de dag in de zon ligt is de ideale 

locatie voor koffie met gebak, een smakelijke lunch en 

diner, of een ‘sundownertje’, een gezellig drankje 

tijdens de zonsondergang.  
 

EET	  |	  DRINK	  |	  SLAAP	  |	  GENIET…	  

	  

Buiten	  de	  Bruggepoort	  3	  |	  3841	  CT	  Harderwijk	  |	  t.	  0341	  –	  412104	  

e.	  info@hotelmonopole.nl	  |	  i.	  www.hotelmonopole.nl	  

Vischmarkt 2, 3841 BG Harderwijk, Tel: 0341-4345555



Profiteer van 5 euro korting 
op de gehele collectie.

www.gezustersdelange.nl

Vischmarkt 2, 3841 BG Harderwijk, Tel: 0341-4345555
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www.gezustersdelange.nl
Vischmarkt 2, 3841 BG Harderwijk, Tel: 0341-4345555
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Mail:  Carla.Meeuwisse@reiscreaties.nl
Web:  www.carlareiscreaties.nl
Telf.:   (+31) 06 55331137

Ik regel graag uw:
- Stedenreis
- Groepsreis
- Zonvakantie
- Culturele reis
- Senioren reis
- Maatwerkreis
- 50+ single reis



Bel gewoon even!

Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.



Weiburglaan 9 - 3844 KZ  Harderwijk
T: 06  510 741 76

E: destadsboerderij@caiway.net

www.destadsboerderijharderwijk.nl


