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7. Vischmarkt 57 en 55
Een hoekpand met bakstenen tuitgevel, versierd met een rollaag met hoekvolu-
ten 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, uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl wordt bekroond 
met een opzetstuk met wapen. Het wapen is van Willem Hendrik van Steen-
berch en zijn vrouw Henriëtta Susanna de Vries. Willem was heer van Schiplui-
den en raad in de hove van Politie en Criminele Justitie.

>> Volg de Kaatsbaan. Aan het eind sla je 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 molen.

8. 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 molenacht-
kant uit Oldenzaal, de 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.

9. Veluvia - Havendijk 1 

Uitzending 5 januari 2016: Loop even langs de Oude Scheepswerf 
aan de Havendijk en neem een kijkje in de smederij van Reinier Ho-
ving, iemand met heel veel liefde voor zijn vak.

Tot begin jaren zeventig van de vorige eeuw stond deze plek bekend als de Hel-
ling van Oost. De scheepshelling kent liefst drie monumenten. Het eerste is het 
hellingbed dat dateert uit 1901 en nog steeds gebruikt kan worden. Het helling-
bed 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 ze-
ven bedden. Ten slotte de Smederij, daterend uit 1911, ingericht voor het sme-
den van het ijzer van de botters. Wekelijks is de smederij nog in gebruik. Er 
worden nog steeds onderdelen voor botters gemaakt en sierwerk.

>> Van de molen weer terug over de ophaalbrug, daarna rechtsaf de Havendam 
volgen.

10. Vissersvrouwtje - Havendam

Uitzending 4 januari 2016: De zee geeft. Maar de zee neemt ook. Het 
beeld van de vissersvrouw die uitkijkt over zee en hoopt op terug-
komst van haar man en zonen. Op de gedenkplaat bij dit monument 
staan de namen van tientallen vissers die niet meer terugkeerden.

Na honderdvijftig meter ziet u aan de linkerkant het beeld van het Vissers-
vrouwtje. Dit beeld is gemaakt door mevrouw A.G.M. van de Velde uit Ommen. 
Onderaan het voetstuk is een bronzen plaquette bevestigd, ontworpen door 
de Harderwijker kunstenaar Arend Kleinpaste. Op de plaquette zijn de namen 
vermeld van de veertig Harderwijker vissers die sinds 1833 in de golven zijn om-
gekomen.

>> Ga de eerste straat links (Grote Oosterwijck) in. Daarna de eerste straat 
rechts (Kleine Oosterwijck) volgen. U komt weer op de Vischmarkt. Rechts ziet 
u de Vischpoort.

11. 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 onder-
gaan 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 plei-
nen 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 waterlei-
ding aangesloten.

>> Loop links naar de Schapenhoek, deze wordt Pasenstraat, ga rechts de 
Hoogstraat in en daarna linksaf naar de Strandboulevard West, je gaat links via 
Buiten de Bruggepoort, vervolgens rechtsaf naar Vijhestraat en naar Kerkplein.

Even uitwaaien op het strand? Ga rechts de Buiten de Bruggepoort door en in de 
bocht ga je links en loop je rechtdoor naar het strand.

12. Grote Kerk – Kerkplein 1 A
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 vier-
kante 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 kerkinrich-
ting, verdwenen onder een laag witte kalk. In de 18de eeuw raakte de kerk in 

verval. In 1767 werd het vieringtorentje afgebroken omdat de constructie ernsti-
ge 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 schil-
deringen 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.

>> Vanaf het Kerkplein loop je via de Smeepoortstraat,naar de Donkerstraat je 
bent weer terug bij het Stadsmuseum.

In het stadsmuseum is t/m 17 januari een tentoonstelling van Marius van Dok-
kum. Bij bezoek aan deze tentoonstelling ontvangt u gratis een kopje koffie of 
thee.

Wandelen in
Harderwijk
Wandelafstand: 3 km

Geloof en een Hoop Liefde wordt iedere dag uitgezonden op NPO 2 om 18.10 uur. 
Blijf op de hoogte van het programma via eo.nl/geloofeneenhoopliefde
Facebook.com/geloofeneenhoopliefde | Twitter: @ghl_eo
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Gratis kop koffie of thee 
bij bezoek aan de expositie 
van Marius van Dokkum in het 
Stadsmuseum Harderwijk
Tot en met 17 januari is de expositie Van Dokkum naar 
Harderwijk, schilderijen en tekeningen van Marius van Dokkum 
te zien in Stadsmuseum Harderwijk. Op vertoon van deze bon krijgt 
u als wandelaar een gratis kop koffie of thee.
Stadsmuseum-harderwijk.nl
Adres: Donkerstraat 4, 3841 CC Harderwijk
Telefoon: 0341-414468
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>> Vertrekpunt Stadsmuseum aan de Donkerstraat 4

1. Stadsmuseum - Donkerstraat 4
Een 18de-eeuws herenhuis met een bakstenen lijstgevel met natuurstenen 
geblokte hoekpilasters. In het midden een houten deuromlijsting met daarbo-
ven een festoen. Alles uitgevoerd in de Lodewijk XVI-stijl. Het middengedeelte 
wordt, evenals de dakkapellen bekroond door een gevel. In de tegenwoordige 
academiezaal (direct rechts na de ingang) zitten nog de originele vensterban-
ken. Aangrenzend aan deze zaal bevindt zich de voormalige tuinkamer, waar-
van de wanden en het plafond zijn versierd met stucwerk. De versieringsmo-
tieven 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.

>> Komend uit het Stadsmuseum ga je linksaf verder door de Donkerstraat, 
daarna ga je rechtsaf naar Academiestraat.

2.  Linnaeustorentje en Kruidentuin - 
Academiestraat 7

Dit in de 16de eeuw gebouwde torentje deed dienst als trappenhuis; de inpan-
dige wenteltrap gaf toegang tot de etages van de Commanderij, het hoofdkwar-
tier 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 acade-
mietijd deed het dienst als gevangenis voor studenten. De naam Linnaeus-
torentje 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 na de sluiting van de academie in 1811 in verval. In 1821 werden alle plan-

ten, 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.

>> Loop een klein stukje terug door Academiestraat en loop het Hortuspark in.

3. Hortuspark 
Het gebied waar het stadspark ‘De Hortus’ is aangelegd is altijd groen geweest. 
In 1649 legde de Gelderse Academie in een deel van het gebied een Hortus Bota-
nicus aan om de medische studenten de gelegenheid te bieden geneeskundige 
kruiden en heesters te bestuderen. Daarvoor is de grond een tijdlang in gebruik 
geweest bij kloosters. In die tijd stonden er drie kloosters in de binnenstad: het 
St. Catharinaklooster, het Minderbroederklooster en het klooster van de Orde 
van Sint Jan. Op het terrein was een boomgaard en men kweekte er groente 
en kruiden. Het gebied is nooit bebouwd geweest. In 1818 werd de universi-
teit opgeheven, inclusief de Hortus Botanicus. De ‘kast-, oranjerij-, plant- en 
heestergewassen’ die zich hierin bevonden werden in 1821 door middel van een 
openbare verkoop van de hand gedaan. Een tweetal bomen getuigt nog van de 
oude glorie van de Hortus, namelijk de bekende 
Ginkgo biloba en de voet van een reusachtige 
plataan welke in verband met gevaar voor 
afbreken geknot moest worden.

5. Voormalige Synagoge – Jodenkerksteeg 1

Geloof en een Hoop Liefde bezoekt ook de Oude Synagoge, een 
plek voor ontmoeting, oprechte betrokkenheid en een christelijke 
levensovertuiging.

Uit een document van 6 september 1773 blijkt dat de Joden indertijd een ei-
gen synagoge bezaten in Harderwijk.In 1838 werd een deel van de Israëlitische 
Synagoge afgebroken. Een jaar later werd de herbouw aanbesteed. Het ge-
bouw heeft aan de zijde van de Kleine Marktstraat een eenvoudige klokgevel 
met hardstenen tussendekplaten en twee spitsboogvensters. In de gang be-
vindt zich een gedenksteen met opschrift ‘De eerste steen tot herbouw is ge-
legd door H. Wolf en J. Marcus, kerkmeesteren der Israëlitische Gem. Anno 1839’. 
Aan de buitenmuur werd in 1995 een gedenksteen geplaatst ter nagedachtenis 
van de eenentwintig joodse medeburgers van Harderwijk die zijn omgekomen 

>> Loop door het park, via de Donkerstraat naar de Markt.

4. Oude Stadhuis - Markt 1
Vóór 1727 bestond het oude stadhuis uit drie afzonderlijke gebouwen: wijn-
huys, raethuys en regthuys. In 1727 werden ze samengevoegd tot één pand. Het 
wijnhuis werd later verbouwd tot raadzaal. In 1837 werd de voorgevel vervan-
gen 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. 

>> Net voorbij het stadhuis ga je linksaf, en daarna rechtsaf door de Vleeshou-
wersteeg, dan linksaf de Hoogstraat in en vervolgens steek je recht over naar de 
Kleine Marktstraat, en links de Jodenkerksteeg in.

in de Tweede Wereldoorlog. De ‘hap uit de steen’ symboliseert het verdwij-
nen 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.

>> Je loopt terug en gaat linksaf de Kleine Marktstraat in, dan ga je rechtsaf 
naar de Vischmarkt. Loop door naar nummer 57a

6. 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 hier sterrenrestaurant De Basiliek gevestigd..

Niezende walrus
“Hoe bijzonder, ik mocht bruinvissen aaien 
in het Dolfinarium! Hun huid voelt als zacht 
rubber. Wat zijn het toch prachtige dieren! Ik 
liep een ochtend mee met dierenarts Paulien, die 
onder andere bloed moest prikken bij zeeleeuwen, 
bruinvissen en een enorme walrus. Snuivend stond hij 
voor me. Plots moest hij niezen… flats, daar vloog een 
stuk slijm op mijn spijkerbroek! Aaah! Uit nood heb ik maar haar-
lak op mijn broek gespoten, tegen de stank. ’s Middags bracht ik 
geloof-hoop-en-liefde-letters rond. Ik ontmoette onder anderen 
een mevrouw wier man nog niet zo lang geleden overleden 
was. Ze had veel steun aan de Bijbel en christelijke 
liederen, vertelde ze. Ondanks haar verdriet was ze 
toch hoopvol. Dat vond ik erg bijzonder!”

Geloof en een Hoop Liefde
Wandelen in Harderwijk
In Geloof en een Hoop Liefde gaan wij dagelijks op pad met bekende en 
onbekende dorpsbewoners die ons wegwijs maken in de lokale dorps-
gewoonten en –gebruiken. Ook in Harderwijk leverden deze persoon-
lijke ontmoetingen innemende, inspirerende en ontroerende ver-
halen op. Ga net als ons op ontdekkingstocht door het hart van 
Harderwijk. Maak kennis met de vele bezienswaardigheden 
van de stad en de mooie verhalen die horen bij haar rijke 
verleden.

Veel plezier tijdens de Geloof en een Hoop 
      Liefde – Wandeling! 
          Hella, Mirjam, Kefah en Herman

Gratis kop koffie of thee 
bij bezoek aan de expositie 

van Marius van Dokkum in het 
Stadsmuseum Harderwijk

Tot en met 17 januari is de expositie Van Dokkum naar 
Harderwijk, schilderijen en tekeningen van Marius van Dokkum 

te zien in Stadsmuseum Harderwijk. Op vertoon van deze bon krijgt 
u als wandelaar een gratis kop koffie of thee.

Stadsmuseum-harderwijk.nl
Adres: Donkerstraat 4, 3841 CC Harderwijk

Telefoon: 0341-414468
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