
Van Palingjager tot gemaal de Overwhere 
 

   
 

 
Wanneer de Overweersche Polder is ontstaan, gaat in de mist van de geschiedenis verloren. 
Op een oude kaart uit 1560 is echter langs de Wheredijk al een watermolen te zien. Toen was 
de Overweersche Polder dus in ieder geval een feit. Die molen heette de Palingjager. Een 
bijzondere naam, die zonder twijfel te maken heeft met de belangrijke palingvisserij in de 
Where. 

 

 
 
Stoom en wind 
Na 1870 werd stoombemaling ook voor kleinere polders interessant. De stoomtechniek had grote 
vooruitgang geboekt en bovendien waren er tegen deze tijd diverse machinefabrieken in ons eigen 
land in staat kant en klare gemaalinstallaties af te leveren. In 1879 besloot het bestuur van de 
Overweersche Polder, onder leiding van voorzitter N. Brantjes, naast de Palingjager een 
stoomgemaaltje te zetten. De machine had een vermogen van 16 pk. en dreef een vijzel aan. De 
molen bleef voorlopig gewoon in bedrijf. Kolen waren immers duur en de wind gratis. Begin 1913 
ging de Palingjager echter alsnog tegen de vlakte. Op 5 maart van dat jaar liet het polderbestuur de 
twee roeden en een grote partij balken en planken van de gesloopte Palingjager in het openbaar 
verkopen. 
 
Elektrische aandrijving  
Het stoomgemaal vormde met de hoge schoorsteen een markant punt langs de Wheredijk. De 
techniek stond echter niet stil en in 1926 liet het polderbestuur de complete stoominstallatie uit het 
gebouw halen. Er voor in de plaats kwamen twee elektromotoren die ieder een schroefpomp 
aandreven. Elektrische aandrijving was stil en schoon en heel belangrijk: aanzetten was een kwestie 
van een druk op de knop. Het vernieuwde gemaal kon 60 kuub water per minuut uit de polder in de 
Where pompen. Het bleef in bedrijf tot 1975. Toen verrees het huidige gemaal De Overwhere. Dat is 
weer uitgerust met een vijzel. De capaciteit bleef ongewijzigd 60 kuub per minuut. Het gebouw van 
het oude gemaal werd verkocht, diende nog geruime tijd als bedrijfspand en viel ten slotte in 1985 
onder de slopershamer. 
 
Zeer betrouwbaar 
Gemaal De Overwhere is simpel, robuust en zo goed als storingsvrij. Het houdt samen met gemaal 
De Koog langs de Purmerringvaart ondertussen al weer ruim een halve eeuw een groot deel van 
Purmerend droog. Het gemaaltje staat schuin achter de Bernard Zweersflat langs de Wheredijk. 

 

 


