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MIDDENMEER 

Middenmeer is een dorp  

in de polder 

Wieringermeer (gemeente 

Hollands Kroon, Noord-

Holland).  

Het dorp werd gebouwd 

in 1932. Tegenwoordig telt 

het dorp 1385 

huishoudens. 

 
   

 

SLOOTDORP 

Dit dorp in de 

Wieringermeer ligt op 

een kruising van water- 

en verkeerswegen. Er 

zijn 575 huishoudens in 

het dorp.  

 

IDENTITEIT 
         

 

Wij zijn PKN-kerken in de dorpen 

Middenmeer en Slootdorp. De 

diversiteit van polderbewoners in 

de Wieringermeer is ook binnen 

de kerk terug te zien. Als kerken 

willen wij, zowel binnen als buiten 

de (kerk)gemeenten omzien naar 

elkaar. Hierbij wordt de Bijbel 

gehanteerd als het Woord van 

God en als leidraad in ons leven! 

De Wieringermeer is een door 

pioniers drooggemaakte en 

ontgonnen polder uit de jaren  

1930.  

De Wieringermeer is een 

akkerbouwgebied met 

toenemende glastuinbouw.  

Tevens neemt de industrie, met 

datacentra en transportsector,  

de afgelopen jaren toe in de 

polder.  

HOLLANDS KROON 

Sinds 2012 is de 

fusiegemeente 

Hollands Kroon 

opgericht. Een 

gemeente met zo’n 

48.000 inwoners, 

waarvan er circa 3200 

in Middenmeer en 

1300 in Slootdorp 

wonen. 
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• ‘Ontmoetingskerk’ in Middenmeer 

met zalencomplex ‘Meerbaak’ 

voor o.a.: 

o Koren 

o Verenigingen 

o Ontmoetingsdiners – 

maandelijks, voor mensen 

die (bijna) altijd alleen aan 

tafel zitten en voor hen die, 

bijv. door ziekte, niet buiten 

de deur kunnen eten.  

• ‘Langewegkerk’ in Slootdorp 

met zalencomplex voor o.a.: 

o Huisarts 

o Koren 

o Verenigingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘De Wieringermeer, in 1930 veroverd op de 

zee, is de enige echte Zuiderzeepolder in 

Nederland. De drooglegging maakte deel 

uit van de Zuiderzeewerken.’ 

-Historisch Genootschap Wieringermeer 

In april 1945 werd de 

Wieringermeer onder water 

gezet door de Duitsers. In 

december 1945 had men de 

polder weer droog en is herbouw 

begonnen! De bewoners 

hebben veelal een karakter dat 

zich graag inzet, met een 

(onderlinge) directe 

communicatie. 

  

VOORZIENINGEN 
 

    

1 
Winkelstraat in 

Middenmeer & 

enkele winkels in 

Slootdorp 

 

2 
In Middenmeer 1 

openbare en in 

Slootdorp 1 

christelijke 

voetbalvereniging 

3 
Kerkgemeenten in 

Middenmeer: PKN, 

Vol Evangelisch en 

Rooms Katholiek 

 

4 
In Middenmeer 3 

en in Slootdorp 1 

basisschool. 
Middelbare school in 

Wieringerwerf. 
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