
Waterleidingen 
 
Extract uit het markenboek van Wedehoen en Cotwijk. 
Actum den 24 juny 1711. 
In conformite van de voorschr. publicatie op den 21 juny lopenden jaars behoorlijk 
geexploieteerd is een noot holting geholden in de marke Weddehoen. 
Coram sijn Exell de Hoog Welgeb Heer Jacob Vrij en Banner Heer van en toe Wassenaer, Heer 
van Obdam, Zuidwijk, Spierdijk, Wochmeer, Kernhem, Lage, Tweckelo, Lennep, Walstraat, de 
eerste der Edelen van Holland, Ridder van de Coninglijke Deense ordre van den Oliphant, 
general van de Cavallerie, Gouverneur van s' Hertogenbosch ten dienste der Vereenigde 
Nederlanden, als markenrigter. 
Presente Goedheeren 
Me Vrouw douariere van Ripperda toe Weldam 
de Heer Coeverden toe Wegdam als volmagtiger van sijn schoonsoon den Hr op den Berge 
Hoseas Meiling pastor tot Goor 
Andreas Pothoft als volmagtiger 
Jan Exterkate senior 
Jan Exterkate junior 
Na gehouden conferentie met de goedheren van Hengevelde en geinteresseerdens des Kerspels 
Goor en daar op genomen ogenschijn van 't questieuse rijtjen komende uit de Koningsbekke en 't 
selve gereguleerd zijnde op sijn oude voet met 't setten van palen tot genoegen van wedersijts 
geinteresseerdens is geresolveert. 
Dat Evert op den Belt, Velt Roeloff, Herman Quartier de voorschr. Konincksbekke wederom 
onstraffbaar sullen hebben op te ruimen op sulken breete en wijse als voor den aanslag van haar 
gaardens en landerijen den loop heeft gehadt en sulx agt dage nae St Jacob anstaande met dese 
sereieuse waarschouwinge dat nae verloop van den voornoemden bepaalden tijdt de ruiminge in 
voorverhaalde manier op haar eigen kosten sal geschieden en jeder in een boete van 10 olde 
schilden sijn vervallen boven de vergoedinge van alle schade door nalatinge van opruiminge 
veroorsaakt. 
Is een jeder der ingeseten generalijk gelastet hare waterleidinge op te ruimen tusschen St Jan en 
St Jacob aanstaande bij poene jeder van een tonne bier. 
Waar op de gesworens agt sullen hebben te geven zijnde de gesworens Tankinck, Keyser, 
Seldam, Schulte en Vaarhorst gecontinueert tot aanstaande ordinaris holting. 
Actum ut supra. Was getekent. 
J.B. van Wassenaer M.E. Ripperda douariere Ripperda Jan Heidentrijck van Coeverden t 
Wegdam Hoseas Meiling A. Pothoff dit is Z Jan Exterkotte junior sijn merk
 dit is N Jan Exterkotte senior sijn merk 
Pro vero extractu.  
 
Waterleidingen onder het Karspel Goor. 
1. 
De waterleiding beginnende aan het Nieuwe Slag achter het Weldam lopende onder de brug bij 
het Modder door en vervolgens langs het Scheppelsbroek, de Bruilsmate en de Meulenstal tot dat 
dezelve zich in de gemeene beek ontlast. 
2. 
De tochtsloot bij het Heijink en Harrewes komende uit de Harkemeen loopt door het kerkendijks 
bruggetje, voorts langs den kerkendijk en vereenigd zich bij de Merendsbrug met no 1. 



3. 
De tochtsloot lopende door de landen van den Klomp en de Junne, wijders door de landen van de 
Kolle, Luttikkhedde, Spekenbrink en langs het Wegdam tot bij de Moddersbrug en vereenigd 
zich daar met no 1. 
4. 
De waterleiding aan het land van Reef voor zoo verre als dezelve zich daar uitstrekt, lopende 
langs den Borgerskamp, Doesschots land, langs den kamp van Klein Kevelham en Groot 
Scholten tot aan de Scholten stege.  
5. 
De waterleiding bij het vonder aan Oliedams land, langs Kevelhams mathe en Modders hoge 
land, als mede door het land van Groot en Klein Kevelham en vereenigd zich met no 4.  
6. 
De tochtsloot in de Bree, loopende achter het Meerdam, bij Grootbruggink en Gijmink, achter 
Hekeren langs tot dat dezelve zich in de Oliebekke ontlast.  
 
08-08-1789. 
Publicatie 
Den Heere Grave van Wassenaer, Heere van Twickel en Weldam, etc, erfmarkenrichter van het 
Carspel Goor doed mits deesen aan de ingesetene deeser marke welke sulx mogte aangaan 
ingevolge publicatie van Ridderschap en Steeden de Heeren Staaten der Provintie van Overijssel, 
alnog en ten allen overvloeden waerschouwen van sorge te willen dragen dat alle hunne 
binnenmarkse waterweegen hoe genaamd, ten aller eersten en wel uyterlijk binnen de tijd van 14 
dagen naer publicatie deser, alnog in eene behoorlijke en schouwbare staat gemaakt en 
onderhouden worde. Alles op poene en boete daartoe staande. 
Actum Weldam den 8 aug 1789. 
H. Zegers Verw.M.R.   
Deze te Goor gepubliceerd op zondag den 9 aug. 1789  H. Warmelink 
 
21-08-1818. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter des Carspels Goor maakt bij dezen aan elk en een 
iegelijk ween zulks mag aangaan, ten gevolge van art 45 van het reglement van bestuur ten 
plattenlande van de provintie Overijssel, bekend dat hij voornemens is op donderdag den 3 
september 1818 te schouwen: 
1.  De waterleiding beginnende bij het Nieuwe Slag achter Weldam tot voorbij de Meulstal en de 
beek. 
2.  De togtsloot bij het Heijink en Harrewes uit de menen tot bij de Merendsbrug. 
3.  De togtsloot beginnende in het land van den Klomp en de Junne en langs Wegdam tot bij de 
Moddersbrug. 
4.  De waterleiding aan het land van Reef, loopende langs den Borgers Kamp, enz. tot aan de 
Scholtensteeg. 
5.  De waterleiding bij het vonder aan Olijdams land langs Kevelhams maat, Modders kamp en 
door Groot en Klein Kevelham.   
6.  De togtsloot in de Bree loopende achter het Meerdam bij Groot Bruggink en Gijmink, achter 
Heeckeren tot in de Oliebeek. 
Wordende een elk bij dezen gewaarschuwd te zorgen om zijne perken in goeden staat te brengen, 
die te schraden, de ondiepten er uit te graven, de vooruit stekende hoeken af te steken en het hout 
boven ende dezelve hangende, weg te hakken. 



En zal tegen de nalatige die hun perk niet na behooren hebben onmiddelijk ingevolge de wet 
gehandeld worden. 
De boerrigters worden verzogt en gelast elks in zijnen hoek opzigt te willen houden als van ouds, 
dat de gemeene perken ook voor den 3 septb. geregeld en zorgvuldig in orde komen en dat zij bij 
het doen der schouwe tegenwoordig zijn. 
En zal deze te Goor aan beide de kerken op twee achter een volgende zondagen worden 
afgelezen, een dubbeld daarvan geaffigeerd en daarop gerelateerd. 
Twickel den 21 augustus 1818.   W. Mellink 
Gezien bij mij burgemeester van Goor  G. Verbeek 
Geref. kerk te Goor tot relaas jura. Aldus gez. en geaffig. twee achter een volgende zondagen aan 
kerk te Goor, bij mij H. van Dieveren   
 
12-06-1819. 
De ondergeteekende verwalter erfmarkenrigter van de markte Carspel Goor doet hier mede te 
weten: 
Op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten platte lande van de provincie 
Overijssel aan allen en een iegelijk die zulks mogte aangaan, dat hun bij dezen wordt 
aangeschreven en ten ernstigsten aangezegd, om binnen den tijd van veertien dagen alle oude en 
gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, dijkgraven en waterlozingen, zoo gemeene als door 
particuliere landen loopende, van wat naam of aart ook zijnde, opteruimen, te schraden en 
uittediepen, de bovenstaande houtgewassen opteslaan en in zoodanige order te maken, dat het 
water alom een vrijen loop bekomt; zoo ook het maken van alle zulke wegen die te voren door de 
marktenrigters geschouwd zijn, ten einde dit in compleete voldoenden staat volgens de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  De waterleiding beginnende bij het Nieuwe Slag tot voorbij den Molenstal. 
2.  De togtsloot bij het Heijink en Harrewes uit de meenen tot aan de Merendsbrug. 
3.  De togtsloot beginnende in het land van de Klomp, de Junne, enz tot aan Moddersbrug. 
4.  De leiding aan het land van Reef, langs Borgerskamp tot aan Scholtensteeg. 
5.  De leiding aan het vonder bij Oliedams land langs Kevelham en Modders land. 
6.  De togtsloot in de Bree achter het Meerdam, achter Heeckeren langs tot in de Olijbeek.  
Zullende heden veertien dagen worden bekend gemaakt op welke dagen door of van wegen den 
verwalter erfmarkenrigter de schouw over alle beeken en waterleidingen in de markte zal 
gehouden worden. 
En worden de boerrigter en gezworens van genoemde markte door en bij deze ten aller 
ernstigsten gelast om in ieder zijn district te zorgen dat deze order in allen deelen worde 
nagekomen en uitgevoerd op hunne verantwoording en boete daartoe bepaals bij de wetten. 
En op dat niemand hier van onbekend blijft, zal deze aan beide de kerken te Goor op twee 
achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, geaffigeerd en daarvan gerelateerd. Benevens 
een dubbeld aan den boerrigter ter hand gesteld om te kunnen strekken naar behooren. 
Twickel den 12 juny 1819 W. Mellink 
Gezien bij mij burgemeester van Goor G. Verbeek 
Den inhoud deezes alhier twee achter een volgende zondagen in de kerk te Goor afgeleezen  J.L. 
Koning 
 
23-06-1819. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Carspel Goor doet hier mede 
weten dat ingevolge gedane bekendmaking van den 13 en 20 juny 1819 de schouw over alle de 



beeken en waterleidingen in deze markte gelegen, op de navolgende bepaalde dagen en uren zal 
worden gehouden door de boerrigters op order van den verwalter erfmarktenrigter door wien 
nader de naschouw zal gedaan worden op maandag den 28 juny 1819 's morgens om zes uur te 
beginnen bij het Nieuwe Slag achter Weldam, den togtsloot bij het Heijink enz en den togtsloot in 
het land van de Klomp enz. 
Op dingsdag den 29 juny de leiding beginnende aan Reefs land, die aan Olijdams vonder en de 
togtsloot in de Bree. Alles ingevolge de gedane publicatien. 
Op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten platte lande van de provincie 
Overijssel maant de verwalter erfmarktenrigter bij deze als nog den boerrighter en gezworens aan 
te zorgen dat ten dage der schouw alle de beeken en waterleidingen behoorlijk in order zijn op de 
boete daartoe staande door ieder boerrigter en gezworen te verbeuren welke in zijn markte of 
district deze orde niet nakomt. 
Nog worden de boerrigters gelast om te zorgen en te bestellen dat een ieder op dag en ure van de 
schouw op of bij zijn pand in persoon worde gevonden, bij de boete van een goudgulden door een 
ieder te verbeuren die niet op zijn plaats is en blijft tot de schouw afgeloopen is, en van twee 
goudguldens die zijn pand niet in order schouwvrij heeft klaar gemaakt.  
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van genoemde markte om hunne 
panden naar behooren te maken en zal bij het doen van de schouw geen de minste vrijlating 
plaats hebben, maar een ieder nalatige volgens de wet worden beboet. 
En op dat niemand hier van onkundig blijve zal deze aan beide de kerken te Goor op heden voor 
eener zondag worden afgelezen en aangeplakt en met het relaas des kosters bekrachtigd om te 
kunnen strekken naar behooren. 
Twickel den 23 juny 1819 W. Mellink  
Gezien bij mij burgemeester van Goor  G. Verbeek  
Den inhoud deezes afgeleezen in de RC kerk te Goor H. Koning 
 
11-09-1819. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Carspel Goor doet hier mede te 
weten: 
Op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten platten lande van de provincie 
Overijssel aan allen en een iegelijk die zulks mogte aangaan dat hun bij dezen wordt 
aangeschreven en ten ernstigsten aangezegd om binnen den tijd van veertien dagen alle oude en 
gewone beeken, waterleidingen, togtslooten, dijkgraven en waterlozingen, zoo gemene als door 
particuliere landen loopende, van wat naam of aart ook zijnde, op te ruimen, te schraden en uit te 
diepen. De bovenstaande houtgewassen op te slaan en in zoodanige order te maken, dat het water 
alom een vrijen loop bekomt; zoo ook het maken van alle zulke wegen die te voren door de 
marktenrigter geschouwd zijn, ten einde dit in compleete voldoenden staat volgende de bestaande 
wetten worde gebragt en wel bepaaldelijk door deze markte. 
1.  De waterleiding beginnende bij het Nieuwe Slag achter Weldam tot voorbij de Meulestal in 
de beek. 
2.  De tochtsloot bij het Heijink en Harwes uit de Meenen tot bij de Merendsbrug. 
3.  De tochtsloot beginnende bij het land van den Klomp, de Junne enz langs Wegdam tot bij de 
Moddersbrug. 
4.  De waterleiding aan het land van Reef loopende langs den Borgers kamp enz tot aan de 
Scholte steeg. 
5.  De waterleiding bij het vonder aan Olijdams land, langs Kevelhams maat, Modders kamp en 
door Groot en Klein Kevelham. 



6.  De tochtsloot in de Bree loopende achter het Meerdam, bij Grootbruggink en Giemink achter 
Heeckeren tot in de Oliebeek.  
Zullende heden veertien dagen worden bekend gemaakt op welke dagen door of van wegen den 
verwalter marktenrigter de schouw over alle beeken en waterleidingen in deze markte zal 
gehouden worden. En worden de boerrigter en gezworens van genoemde markte door en bij deze 
ten aller ernstigsten gelast om ieder in zijn district te zorgen, dat deze order in allen deelen 
worden nagekomen en uitgevoerd, op hunne verantwoording en boete daartoe bepaald bij de 
wetten. En op dat niemand hier van onbekend blijft, zal deze aan beide de kerken te Goor op twee 
achtereenvolgende zondagen worden afgelezen, geaffigeerd en daarvan gerelateerd. 
Benevens een dubbeld aan den boerrigter ter hand gesteld om te kunnen strekken naar behooren. 
Twickel den 11 september 1819  W. Mellink  
 
01-10-1819. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Carspel Goor doet hier mede te 
weten: 
Dat ingevolge gedane bekendmaking van den schouw over alle de beeken en waterleidingen in 
deze markte gelegen op de navolgende bepaalde dagen en uren zal worden gehouden op 
donderdag den 7 october 1819 's morgens om zeven uur te beginnen met: 
1.  De waterleiding beginnende bij het Nieuwe Slag achter Weldam tot voorbij de Meulestal in 
de beek. 
2.  De tochtsloot bij het Heijink en Harwes uit de Meenen tot bij de Merendsbrug. 
3.  De tochtsloot beginnende bij het land van den Klomp, de Junne enz langs Wegdam tot bij de 
Moddersbrug. 
En op vrijdag den 8 october 1819 's morgens om acht uur te beginnen met: 
4.  De waterleiding aan het land van Reef loopende langs den Borgers kamp enz tot aan de 
Scholte steeg. 
5.  De waterleiding bij het vonder aan Olijdams land, langs Kevelhams maat, Modders kamp en 
door Groot en Klein Kevelham. 
6.  De tochtsloot in de Bree loopende achter het Meerdam, bij Grootbruggink en Giemink achter 
Heeckeren tot in de Oliebeek.  
Op grond van articul 45 van het reglement van bestuur ten platte lande van de provincie 
Overijssel maant de verwalter erfmarktenrigter bij deze als nog den boerrighter en gezworens aan 
te zorgen dat ten dage der schouw alle de beeken en waterleidingen behoorlijk in order zijn op de 
boete daartoe staande door ieder boerrigter en gezworen te verbeuren welke in zijn markte of 
district deze orde niet nakomt. 
Nog worden de boerrigters gelast om te zorgen en te bestellen dat een ieder op dag en ure van de 
schouw op of bij zijn pand in persoon worde gevonden, bij de boete van een goudgulden door een 
ieder te verbeuren die niet op zijn plaats is en blijft tot de schouw afgeloopen is, en van twee 
goudguldens die zijn pand niet in order schouwvrij heeft klaar gemaakt.  
Vermanende de verwalter erfmarktenrigter alle de ingezetenen van genoemde markte om hunne 
panden naar behooren te maken en zal bij het doen van de schouw geen de minste vrijlating 
plaats hebben, maar een ieder nalatige volgens de wet worden beboet. 
En op dat niemand hier van onkundig blijve zal deze aan beide de kerken te Goor op heden 
worden afgelezen en aangeplakt en met het relaas des kosters bekrachtigd om te kunnen strekken 
naar behooren. 
Twickel den 1 october 1819 W. Mellink 
 



10-06-1820. 
Idem aankondiging schouw voor 20 juni 1820. 
 
15-09-1820. 
Idem aankondiging schouw voor 26 september 1820 
 
29-09-1820. 
De verwalter erfmarktenrigter des Carspels Goor maant nogmaals ten ernstigsten aan de 
onderstaande persoonen om binnen den tijd van drie dagen, uiterlijk voor woensdag hunne 
parken behoorig schouwbaar te stellen tot voorkoming van onaangenaamheden en schaden voor 
de nalatigen. 
Houwedde, de Junne, Spekenbrink, Klaas Mentink in Zeldam, de heer C. Zijthof te Goor, 
Harrewes. 
Zullende den 21 october 1820 de naschouwe over de waterleidingen gehouden worden. 
Twickel den 29 september 1820 W. Mellink    
 
Aankondiging schouw 25 mey 1821. 
 
01-06-1821. 
De ondergeteekende verwalter erfmarktenrigter van de markte Carspel Goor doet hier mede te 
weten dat er op woensdag den 13 juny 1821 's morgens 10 uur eene goedsheeren en 
eigengeerfdens vergadering of holtink zal worden gehouden op het erf Zwierink. Om na 
voorlezing te spreken en te besluiten over eene missive van de gecommitteerden belast met de 
verdeeling der gemeene marktengrond in het carspel, inhoudende verzoek om hen van de noodige 
en ampele autorisatie te willen voorzien, ten einde eene geregtelijke grensscheiding te kunnen 
obtineeren tusschen dit carspel en de markte Hengevelde.  
Waarom alle goedsheeren en eigengeerfdens der genoemde markte bij dezen worden verzocht en 
geconvoceerd ter voorschrevene tijd en plaats, een ieder op zijn eigene kosten zamen te komen, 
om zoodanig met elkander te delibereeren en te resolveeren als zullende vermeenen te behooren. 
Alles bij verlies van stem der uitblijvende voor deze keer. 
En zal deze te Goor aan de beide kerken op twee achtereenvolgende zondagen worden afgelezen 
en er van door de custors op gerelateerd, vervolgens een dubbeld geaffigeerd. 
Alle meyerlieden worden gelast hier van aan hunne respective goedsheeren de tijdige kennis te 
geven op de boete van twee goudguldens volgens markten wetten. 
Twickel den 1 juny 1821 W. Mellink 
Op zondag gepubliceerd aan de RC kerk te Goor en daarvan een dubbeld geaffigeerd. Gedaan en 
gerelateerd door mij H. Koning. Gezien de burgemeester van Goor G. Verbeek   
 
08-06-1821. 
Aankondiging schouwen van eerder genoemde zes waterleidingen op maandag 18 juny 's 
morgens om 7 uur en dingsdag 19 juny om 7 uur.  
 
05-10-1821. 
Aankondiging schouwen van waterleidingen op maandag 15 october 1821 's morgens om 7 uur 
en dingsdag 16 october om namiddags 2 uur.  
 
15-05-1822. 



Aankondiging schouwen van waterleidingen op woensdag 5 juny 1822 's namiddags om 2 uur en 
zaterdag 8 juny 's namiddags om 2 uur.  
 
27-09-1822. 
Aankondiging schouwen van waterleidingen op maandag 14 october 1822 's morgens om 9 uur. 
 
22-05-1823.  
Aankondiging schouwen van waterleidingen op maandag 9 juny 1823 en zaterdag 14 juny. 
 
26-09-1823. 
Aankondiging schouwen van waterleidingen op maandag 13 october 1823 en zaterdag 18 
october. 
 
27-09-1824. 
Aankondiging schouwen van waterleidingen op woensdag 13 october 1824 en maandag 18 
october. 
 
10-06-1826. 
Aankondiging schouwen van waterleidingen op maandag 19 juny 1826 en dingsdag 20 juny. 
 
7-10-1826. 
Aankondiging schouwen van waterleidingen op maandag 23 october 1826 en zaterdag 28 
october. 
 
14-09-1827. 
Aankondiging schouwen van waterleidingen op maandag 1 october 1827 en maandag 8 october. 
 
04-06-1828. 
Aankondiging schouwen van waterleidingen op zaterdag 28 juny 1828 en maandag 30 juny. 
 
30-05-1829. 
Aankondiging schouwen van waterleidingen op dingsdag 16 juny 1829 en woensdag 17 juny. 
 
Aan den heer verwalter erfmarkenrigter van Stokkum, Herike en Kerspel Goor. 
Markelo 
Daar ingevolge besluit van zijne excellentie den heere gouverneur dezer provincie van 27 april jl 
1e afdeeling no 148 (PB no69) een nieuw reglement op het beheer en onderhoud der 
waterleidingen binnen deze gemeente moet worden vastgesteld waarvan een concept bij 
voorengemeld besluit is over gezonden en zulks met overleg der in dezelve gelegenen marken 
besturen, zoo heb ik de eer UwEd door dezen te verzoeken om zich aanstaande zaterdag den 14 
dezer des namiddags te uren in de raadkamer te Markelo te willen vervoegen, ten einde alsdan 
gezegd concept reglement te helpen examineren en onder nadere goedkeuring van gedeputeerde 
staten te arresteren, of wel die wijzigingen daar in te maken, welke naar locale omstandigheden 
zullen vermeend worden daarin te behoren. 
Voor de burgemeester van Markelo in dienst bij de Mobiele Overijsselsche Schutterij. 
De eerste assessor W. Kistemaker 


