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Gemaal (complex) gebouwd in 1913, alg dieselgemaaL (ruwoliemoÈor) mets
centrifugaalpomp, thans niet meer in gebruik.
Het complex ie gesitsueerd in de polder Overdie en Àcht.ermeer en bestaat uit,
een mactrinegebouw van het, bouwtlpe C (binnen één bouwlichaam een ongedeelde
machine ruimt,e waarin oliemotor en opvoerwerktuig zijn opgestseLd) met vooren achterwatserlopen, alsmede de niet meer originele machiniet.enwoning.
Geschiedenig
De polder Overdie en Achtsermeer ligt Èen zuiden varn Àlkmaar en omvat fret
voormalige Groenewatser of Rietmeer (voor de droogmaking Heilooërmeer
geheten) en de Kooimeer, alsmede de drie oorspronkelijk gescheiden polders
Overdie, Àcht,ermeer en Klappolder. De Achtermeer zou nd 1566 reeds bedijkt
zíjn; in datzelfde jaar is octrooi aangevraagd voor droogmaking van het
Heilooërmeer.
De polder heeft bij de strijd tsegen de Spanjaarden in 1573 een belangrijke
ro1 geepeeld. De polder werd nI. onderwatser gezet via dijkdoorbraak om de
veroveraars onder leiding van AIva Eè verjagen, hetgeen lukte. trVan Àlkmaar
begon de wictorie." (P. Verhoeven)
Pas in 1581 kwam de droogmakerij na aller1ei E.egenspoed voor goed tsot
sEand.

In het, bijzonder reglement voor de polder, opgenomen in het provinciaal
blad no. 87 van 1932 wordt o.a. heÈ volgende vermeld: 'de verenigde polders
wordt bemalen door een Diesel-ruwoliemoEor meE centrifugaalpomp, etaande in
de Achtermeer en uitmalende op de Bleekereloot, die in den
SÈadsbuitsensingel, dat is de Schermerboezem, uitkomE.tr
'rHet afwaterend oppervlak van dezen polder ie in verband meL de uitbreiding
van de gemeente Àlkmaar gewijzigd. Een gedeelÈe is opgehoogd en wat.ert.
rechtst.reeks af op het, buiÈ,enwaÈer. Het zomerpeil ie 1.50 meÈer - NAP.
De polder heeft verecheidene inlaatduikers."
Bij beeluit der staten van 19 juli 1921 werd in het bijzonder reglement de
bepaling opgenomen, dats de waterkering door het besEuur nerd onderhouden.
Àan gedepuÈeerde sÈaEen was (nl.) gebleken, daÈ verschillende delen van de
wat.erkering nog door hoefslagrplichtingen werden onderhouden. " (OnEleend aan
D- Kooiman, 1-936) .
Na het afbranden wan de poldermolen beeloot heÈ polderbesEuur van de polder
'rHet Overdie en de AchEermeerrt tot het, installeren van een dieselgemaal . In
de eersÈe contacten die men hiertoe had met. de firma !{erkspoor uit.
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Àmaterdan schreef deze firma: ,ofschoon door ons zower sE.oom, ars
moÈorinetallat'ies zijn uiegevoerd, worden eersÈgenoemde voor porderbemaring
meer en meer verdrongen door dieselmot.oren, die zo bij uitetek geschikt
zijn woor diÈ doeln.
À1s ioordelen werden o-a. genoemd de kr.eine praat.sruimte, heE geringe
brandBtofgebruik ejn de eenvoudige bediening. op 14 november L9L2 werd het
leveringscontracÈ ge8lot.en. Geleverd moeet worden: een bemaringsinstallat.ie
besÈaande uit. o.a. een ééncylinder dieselmotor varl 20-25 pK, die een
cenErifugaalpomp aandrijfc, welke in etaaE is om per minuut 33 m3 waÈer
1,6 m hoog op Èe voeren. Het bijbehorende machinegebouwt.je stond
los va,,
en werd naar ontvrerp van de praat.selijke aannemer rJ. Groen op
9it
-q""tlacL
27 december 1912 aanbesteed en gegnrnd aan aéu.'emer ,Joh.
§rerdoorn.
Het gemaal werd op 8 maarE 1.913 voor het. eersE in gebruikg"ro*.r
heefÈ
a1s zodanig tot L988 diensÈ gedaan. À1 die jaren is de bediening inenhanden
geweesÈ wan de familie Leeg:waEer
rn 1991- heeft de gemeent.e het gemaal overgedragen aan de stichting
Dieselgemaal Overdie-ÀchEermeer J.Lr. SchileEra, die zich heÈ beheerBeheer
en
behoud wan het gemaal ten doel Btelt..

Beechriiwinq

Hoewel heÈ principe van de dieselmotor in de loop der decennia ongewijzigd
ie geblewen, bezit de oorspronkelijke À-frame tsype cilinder moÈor
320
met centrifugaalpomp Èoch een aantsal specifieke bijzonderheden. zono.
wordÈ
brandstof niet door een pomp (drukverstuiver) maar d.m.w. Banengepergte
lucht (luchtsverstuiving) de verbrandingeruimÈe ingespoten- De motor is
hiertoe Èen behoeve vaÍl het atarten uiÈgerust, met een compregsor
meg
toebetroren- De aandrijwing van de vacurimpomp geschiedÈ door middel
van een
wliegwiel- en poelie.
HeE ie de enige nog functionerende !íerkepoor dieselmotor van
die leefÈijd.
HeÈ machinegebouw is zuidoosÈ-noordweet georiënteerd. op een nagenoesI
rechtshoekige plattegrond uit een bouwlaa! onder zadeldak.
Het gebouw is geheer uit, rode bakste.r, olg"trokken en in ataand verband
gemetseld, tser hoogte van de venatsers aan boven- en onderzijde
van
rollagen' HeÈ dak ie gedekt met grijze Hollandee platÈe pa6-1en.woorzien
vooren
achtergewel zijn voorzien van uitkragende schoudergtukken. Beide gevels
verbreden zich aan de onderzijde in de vorm van eteunberen die ter hoogge
wan de venstera midders een hardstenen aanzet als hets ware doorlopen
in de

rolIagen.

De woorgewel (zuidoost) bevat de dubbele
en kruiswensterg eamengeeterd, onder een
vertieare roeden. De ingangeparÈij wordt
boogrug, uitkragende bakst.enen eierlijet

houten t.oegangedeuren, uit panelen

rond.boog bovenricht meÈ t.wee
omrijet. door eea bakst,enen
en hirdstenen sluitsÈeen. Het
geheel wordt' aan iedere zijde geflankeerd door
een emal rechthoekig staand
vensLer meÈ twee horizontale roeden.
rn de geweltop bevindE zich een eiereÈeen meE de teket trAnno 1g13n, alsmede
twee muurankergDe linker gevel bevat twee rechthoekige vensters met openalaande
ramen en
dwareroedeni er tussen in bev.ind? zích de uitlaat van de ruwoliemotsor
meÈ
knarpot- orrder hets achtersÈe raam is een lage houten aankappingDe rectr'er-zíjgevel heeft drie paar identieie venatera.
De actrtergewel bevat een groter rechthoekig veneter met, roedenverdeling
en
linke en recht.e een gmal staand venster-
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fnEerieur:
Het intserieur van heE machinegebouw beeÈaaE uit. één ongedeelde ruimte. Bij
binnenkomsÈ ataaE, de ééncylindermot.or direcE vooraan. In heÈ verlengde
erva:r bevinden zich het. vliegwiel en de poelie aandrijving voor de

Werkepoor cenÈrifugaalponp
De moÈor ia uiÈgeruaE, met, een cosE)reaaor met. uoebehoren. Deze bevindÈ zich

aan de zijkane van de dieselmotor en dient zowel t.b.v. de start en ale
E.b.v. het, herrnrllen van de lucht.vaEen.
Tegen de rechÈerzijgevel zijn heÈ aanzet.vaE, en het in-blaaevat. met,

manometers geplaaEet, .
Tegen de achtergevel staats de werkbank meÈ daarboven de oorepronkelijke
gereedechappen (zie inventarieatielijst
d.d. L9921. Tot het inventsaris
behoren eveneena o.a. de oliekannetjea, trechÈers en heÈ zuigpompje.
De vloer is belegd met, zwarÈe en wj.tt.e E.ege1s, de wanden zijn bekLeed met
de oorapronkelijke geglazuurde wit.t,e tsegels met. aan de bovenzijde een

doorlopende bies in ruitjesvorm.
Redenqewende omachri-ivinq

:

Het. complex ie archit.ecEuurhietorisch van beE.ekenis:
- a1a goed en gaaf voorbeeld van een ruwolie- of dieseLgemaal (bouwÈ1pe C;
een ongedeelde ruimt.e), uitgevoerd naar ontrrerp van t. Groen ín tgl2/L3i
- vcrnwege de goede hoofdvorm, gevelindeling en materiaalgebruik.

CulÈuurhist.oriech ie de combinatie van gemaal en (tharra niet meer
oorepronkerijke) machinist,enwoning van belang a1e voorbeeld van een
zeldzaam geworden element uic de geechiedenie van de wat.erhuiehouding in
Noord-Holland, in casu ale vroeg voorbeeld van heE funcEioneren vaÍl
dieeelbemaling zoals deze aan het begin van de eeuw toE ontwikkeling kwam.
rn het interieur verdienen m.n. beecherming om hietorisch civiel-technische
redenen het' gaaf en zeldzaam geworden voorbeeld van een één cylinder
Iíerkepoor dieselmotsor en werkspoor centrifugaalpomp (beide uiE 1913) met
poelie en vriegwiel, alamede de bijbehorende gereedechappen.

