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Harderwijk kende oorspronkelijk zeven stadspoorten. De meest onbekende hiervan is de 
Peelenpoort aan het einde van de Grote Oosterwijk. Deze poort wordt in 1439 voor het 
eerst in de Harderwijker archieven genoemd1, maar is hoogst waarschijnlijk veel ouder. 
Hoe deze poort er heeft uitgezien is onbekend. Er zijn geen afbeeldingen van bewaard 
gebleven. Uit opgravingen blijkt echter dat het niet alleen maar een gat met deur in de 
stadsmuur is geweest. Tijdens werkzaamheden in verband met het plaatsten van een 
afvalcontainer zijn resten van een ronde toren gevonden die deel moet hebben uitgemaakt 
van de Peelenpoort. 
 

 
         Muurresten van de Peelenpoort op de hoek Havendam-Grote Oosterwijk 
 
 
Kort na de grote stadsbrand van 1503 wordt melding gemaakt van een toren aan zee aan 
de oostzijde van de stad2. Het gebouw is waarschijnlijk een stuk ouder, maar hoeveel 
ouder weten we niet. Aan de andere zijde van de stad lag toen het blokhuis, dan nog het 
enige blokhuis. In 1524 wordt bevestigd dat dit blokhuis bij de gevangentoren ligt3. Dit 
                                                
1  Streekarchivariaat Noordwest Veluwe (SANV), Oud Archief Harderwijk (OAH) inv.nr. 473 f. 68vso 
Regest 119 
2  SANV, OAH inv.nr. 51 f. 29 
3  SANV, Oud Rechterlijk Archief Harderwijk (ORAH) inv.nr. 133 f. 32 



blokhuis dateert in aanleg vermoedelijk uit het begin van de 14e eeuw en wordt later, na 
de aanleg van het blokhuis aan de oostzijde van de stad, aangeduid als het Oude 
Blokhuis. 
 
Rond 1520-1525 wordt de toren aan zee opgenomen in een nieuw groot rondeel, het 
bolwerk in de zee4. Dit was een soort grote geschuttoren van waaruit de oostzijde van de 
stad en de zeezijde met de zeebruggen bestreken kon worden. Dit rondeel lag pal naast 
de Peelenpoort, een stadspoort aan het einde van de Grote Oosterwijk. 
 
In 1528, tijdens het beleg, en 1529 is er nog steeds sprake van één blokhuis, namelijk die 
aan de westzijde van de stad. Aan de oostzijde wordt rond 1532 het huis voor de 
stadhouder, de vertegenwoordiger van de hertog, genoemd. Er wordt dan gewerkt aan de 
waterput van het gebouw5. Dit is het gebouw dat ter hoogte van Pappa Beer, aan de 
zeezijde op de stadsmuur stond. Dit grote gebouw was in feite een klein kasteel met een 
(ridder-)zaal, grote keuken, kelders (met gevangenis) en verblijfsruimten. Het stak ruim 
boven de stadsmuur uit. 
 
In 1537 wordt op het rondeel, pal achter het huis van de stadhouder, een torentje 
geplaatst6. Dit waarschijnlijk om beter zicht te hebben op de beide zeebruggen, toen het 
economisch hart van de stad. 
 

            Op deze kaart van 1810 zijn het rondeel, het hoofd- 
             gebouw op de muur en de Pelenpoort nog aangegeven7 
 
In 1539 lijkt er sprake te zijn van een uitbreiding van de werken bij de Peelenpoort. Er is 
sprake van huizen in de Oosterwijk die hebben moeten wijken en van gelden benodigd 
voor het nieuw gebouwde huis8. Het jaar daarop wordt het blokhuis daar voor het eerst als 
zodanig vermeld9. In het voorjaar van 1544 is er opnieuw sprake van huizen in de 
Oosterwijk die opgekocht zijn ten behoeve van de bouw van het “Nhye Blockhuijs”10. Dit 
maal niet door de hertog van Gelre, maar door keizer Karel V die in september 1543 de 
macht in Gelre heeft overgenomen om deze kort daarna over te dragen aan zijn zoon 
koning Philips II. 

                                                
4  SANV, OAH inv.nr. 204 f. 286 en 207 f. 128vso 
5  SANV, OAH inv.nr. 215 
6  SANV, OAH inv.nr. 218 
7  Gelders Archief (GA), bloknr. 0509 inv.nr. 435_3a 
8  SANV, ORAH inv.nr. 134 f. 13; GA_Oud Archief Arnhem, inv.nr. 4683 f. 173 
9  SANV, ORAH inv.nr. 134 f. 19vso, 25vso 
10 SANV, ORHA inv.nr. 134 f. 188, 190vso, 194vso, 195 



 
Mogelijk is er in 1544 al sprake van een vergroting van het Nieuwe Blokhuis. Immers, in 
1549, wanneer er een inventaris van het op het kasteel aanwezige wapentuig wordt 
gemaakt, is er sprake van het rondeel, een aarden wal, het oude huis en het nieuwe huis. 
Met het nieuwe huis wordt het pand bedoelt dat midden op het plein aan de Havendam 
heeft gestaan. De zuidwesthoek van dit pand is gevonden met het plaatsen van de 
afvalcontainer aldaar. Dit nieuwe huis had, net als het oude huis op de muur, de indeling 
van een volwaardig hoofdgebouw van een kasteel. De aarden wal lijkt het complex geheel 
omgeven te hebben, dus ook aan de stadszijde. Dit weten we omdat er op deze wal een 
stuk geschut stond dat op de stad was gericht11. 
 
In 1553 protesteert het stadsbestuur tegen een verdere uitbreiding van het nieuwe 
blokhuis12. We weten dat in deze periode Marcelis Keldermans, de laatste uit het 
beroemde geslacht van bouwmeesters, verantwoordelijk is voor een verdere uitbreiding 
van het Nieuwe Blokhuis. Wat die uitbreiding precies inhoudt is nog onbekend. 
Vermoedelijk wordt er dan gewerkt aan het grote bastion dat tegen het huidige Huis van 
de Stad aan ligt. Zeker is dat de bevolking van de omliggende dorpen aan het werk is 
gezet voor het opwerpen van de aarden wal en het graven van een brede gracht tussen 
het Nieuwe Blokhuis en de stad13. De huidige Keizerstraat ligt op de grens van deze 
gracht en de stad. In de Grote Oosterwijck lag een brug en een poort die vanuit de stad 
toegang gaf tot het kasteelcomplex. De Peelenpoort functioneerde als achterdeur 
waardoor de aanvoer van wapens en soldaten niet via de stad hoefde te geschieden. 
Hiermee is het Nieuwe Blokhuis getransformeerd in een dwangburcht van waaruit de stad 
onder controle gehouden kan worden. 
 

 
Plattegrond van Harderwijk door Jacob van Deventer, c. 1560. 
Uitsnede van het Nieuwe Blokhuis met boven het Bolwerk aan Zee 
en onder de gracht tussen het kasteel en de stad. 

 
Marcelis Keldermans komt in 1557 te overlijden, hij was ook de architect van het kasteel 
Vredenburg te Utrecht. Kennelijk heeft hij zijn werk in Harderwijk niet kunnen afmaken 
want in 1566 wordt gemeld dat het bolwerk of bastion naast het Huis van de Stad 
                                                
11   GA bloknr. 0124 inv.nr. 2026 
12    Berends, P., e.a.: Kroniek van Harderwijk, 1231-1931 (Arnhem, 19682) p. 54 
13   GA bloknr. 0012 inv.nrs. 7079-7083 



onvoltooid is. Hierdoor is het dat jaar mogelijk voor de Harderwijker burgerij het kasteel te 
bestormen en tijdelijk in te nemen14. Op Kerstavond 1568 breekt er brand uit in het nieuwe 
huis, hoewel de schade groot is, wordt het gebouw spoedig hersteld15. Nadat Harderwijk in 
1577 is overgegaan naar de opstandelingen besluit het Hof van Gelderland in 1581 de 
sloop, of beter de ontvesting, van het Nieuwe Blokhuis toe te staan16. Hierna wordt de 
stadszijde van de dwangburcht ontmanteld. 
 
Na de sloop van een deel van het kasteel blijven het bolwerk aan zee, de Peelenpoort en 
het oude huis op de muur voorlopig staan. Met de eeuwen zijn ook deze bouwwerken 
verdwenen met als laatste de bekende Kiekmure, een onderdeel van het Bolwerk aan 
Zee, dat nog in de vorige eeuw werd geruimd. Het huidige plein aan de Havendam was 
oorspronkelijk de binnenplaats van het blokhuis. De steile hoogte in de Zoutkeetstraat 
herinnert aan de daar gelegen vestingwal. 
 

 
De oostelijke muur van het Nieuwe Blokhuis aan de Havendam in 2016 

 
Vanaf 2010 zijn er bij verschillende werkzaamheden resten van het Nieuwe Blokhuis 
aangetroffen. Hierdoor hebben we een globaal beeld van het kasteel gekregen. Alleen het 
Bolwerk aan Zee is middels opgravingen archeologisch onderzocht. Dit heeft uiteindelijk 
                                                
14    Schrassert, J.: Hardervicum Antiquum (Harderwijk, 17322) dl.II p. 97-99 
15   Hasselt, G. van; Stukken voor de Vaderlandsche Historie, volume 2, Troost, 1792, p 160 
16    Kroniek, p. 73; SANV, OAH inv.nr. 603 



geresulteerd in het deels weer opbouwen van de 15e eeuwse Toren in Zee. De conditie 
van het overige gevonden muurwerk aan de Havendam laat een eventuele (gedeeltelijke) 
opbouw van de contouren van de burcht aan de oostzijde, met de Peelenpoort en het 
nieuwe huis, toe. Tezamen met een herstel van de stadsmuur die aan de andere zijde van 
het Huis van de Stad ligt, zou dit een toevoeging zijn aan het middeleeuwse karakter van 
het uiterlijk van de Hanzestad Harderwijk. 
 
 

 
Reconstructie van de ligging van de stadsmuur met het Nieuwe Blokhuis (M. Wispelwey) 

 
 


