
                                                                                                                                                               
 

                                   Aan deze verkoopinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 1. 

    

 

TE KOOP 

Kerk Slootdorp 

Brink 55 – 57, Slootdorp   

     

                        

Kerkgebouw + (kosters)woning  
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Omschrijving 

Het object betreft een vrijstaand voormalige Nederlands Hervormde kerk met 
kosterswoning gelegen op een zichtlocatie in Slootdorp. De aanvankelijk Nederlands 
Hervormde Kerk van Slootdorp, sinds 1998 Nederlands Gereformeerde Kerk, dateert uit 
1932.  

Het kerkgebouw met aangebouwde kosterswoning is van algemeen belang wegens 
cultuur- en architectuurhistorische waarde als vroeg, sober uitgevoerd en gaaf bewaard 
voorbeeld van de kerkbouw uit de beginperiode van de Wieringermeerpolder en is 
aangemerkt als Rijksmonument. De kerk heeft situationele waarde vanwege de 
stedenbouwkundige situering aan de Brink. De huidige eigenaar is woningcorporatie De 
Wooncompagnie.  

Het object is volgens de kadastrale gegevens onderdeel van het perceel gemeente 
Wieringermeer, sectie G, nummer 554, groot 3.679 m². Onderdeel van dit kadastrale 
perceel zijn tevens enkele naastgelegen woningen. De kerk is niet kadastraal gesplitst. De 
perceelgrootte van het te verkopen object wordt gelijk gesteld aan de contouren van het 
bestemmingsplan (Maatschappelijk) die betrekking hebben op de kerk. De exacte 
kadastrale splitsing en inmeting zal bij het ondertekenen van de koopovereenkomst 
plaatsvinden.    

De oppervlakte van de begane grond van de kerk (zaal, incl. algemene ruimten) bedraagt 
140 m². De gebruiksoppervlakte van de kosterswoning bedraagt ca. 130 m² op de begane 
grond en ca. 108 m² op de eerste verdieping. De grote kerkzaal is voorzien van een cv-
installatie met conrectoren. De bijzalen zijn voorzien van een cv-installatie met radiatoren. 
Beiden worden door dezelfde gasmeter voorzien. 

De huidige toegang van de woning met huisnummer 55 bevindt zich aan de westzijde. Het 
kerkgebouw en de kosterswoning zijn op dit moment met elkaar verbonden: er zijn 
gemeenschappelijke muren en een inpandige verbindingsdeur. De woning is voorzien van 
gevelkachels, een geiser en heeft een eigen gas- en elektrameter.  

Er is ruime parkeergelegenheid naast en in de omgeving van het object op de openbare 
weg. 

De locatie is goed bereikbaar via de snelweg A7 en de N240. De bushalte is tegenover het 
object aan de Brink gelegen. 

 

http://reliwiki.nl/index.php?title=Slootdorp%2C_Brink_53_-_Hervormde_Kerk
http://reliwiki.nl/index.php?title=Slootdorp%2C_Brink_53_-_Hervormde_Kerk
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Kenmerken  

Eigenaar     : Stichting Volkshuisvesting Wooncompagnie 

Soort object   : voormalig kerkgebouw + kosterswoning  

Status    : Rijksmonument  

Vloeroppervlakte  : kerk: ca. 140 m² (zaal, incl. alg. ruimten) 

: woning ca. 140 m² (begane grond) + ca. 108 m² (1e verdieping)   

Perceeloppervlak  : nader vast te stellen  

Kadastraal   : Wieringermeer, Sectie G, perceel 554 
                                           (zie bijlage kadastrale gegevens) 

Adres    : Brink 55-57, 1774 BB te Slootdorp 
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Exterieur 

De kerk is in 1946 na inundatieschade hersteld door architect G. van Hoogevest te 
Amersfoort, die vermoedelijk ook het oorspronkelijke kerkontwerp leverde. 

Het betreft een op L-vormig grondplan opgetrokken klein kerkgebouw met kosterswoning. 
De zaalkerk wordt afgedekt met een laag komend zadeldak met de noklijn in oost-west 
richting en heeft een toren op het westen. Haaks op de oostzijde (achterzijde) bevindt zich 
het rechthoekige éénlaags volume van de kosterswoning onder zadeldak met noord-zuid 
gerichte noklijn en lagere nokhoogte en kapvoet. Alle dakschilden zijn met zwarte Hollandse 
pannen gedekt. De kerk telt vier traveeën, verdeeld door drie schuin uitgemetselde 
steunberen. 

De centraal op de voorgevel staande (ingekapselde) toren heeft een steil en overstekend 
zadeldak gedekt door zwarte Hollandse pannen, waarvan de noklijn in het verlengde ligt van 
de noklijn van de hoofdkap. De overluifelde hoofdingang van de kerk met dubbele houten 
deur bevindt zich centraal in de voorgevel. Hoog boven de hoofdingang heeft de voorgevel 
een klein rechthoekig venster. Rechts naast de hoofdingang is een steen ter herdenking aan 
de bouw ingemetseld. 

De aangebouwde kosterswoning is een rechthoekig bouwvolume met driedelige vensters en 
een eenvoudige paneeldeur onder luifel. De noordelijke kopgevel is blind. Het gedeelte van 
de kosterswoning tegen de achtermuur van de kerk bevat de consistoriekamer met 
bovenwoning. Het zuidelijk dakschild heeft ter hoogte van de consistoriekamer een hoge 
schoorsteen en een dakkapel. 

Interieur 

Het interieur van de kerkzaal is grotendeels origineel. Het sobere, merendeels gaaf bewaard 
gebleven interieur van de kerk heeft in het zicht gelaten spanten, een beschoten kap, een 
oorspronkelijk bankenplan en oorspronkelijk glas-in-lood bestaande uit rechthoekige ruitjes 
in diverse kleuren. De omtrek van de toren is in het interieur herkenbaar. Het orgel is 
uitgesloten van de bescherming van rijkswege. 

De woning heeft drie bouwlagen: een kelder, begane grond en een eerste verdieping en is 
onderverdeeld in diverse vertrekken. De onderhoudsstatus van de woning is matig.  
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Vigerend bestemmingsplan 

Het betreffende kadastrale perceel valt onder het bestemmingsplan Slootdorp 2009, 

vastgesteld op 24-9-2009. De vigerende bestemming is Maatschappelijk.  

De gronden aangewezen voor “Maatschappelijk” zijn bestemd voor: 

a.    maatschappelijke voorzieningen, waaronder: 

b.    religieuze doeleinden;         

c.    onderwijsfuncties; 

d.    culturele doeleinden; 

Het maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak is 100%. De maximum 

bouwhoogte voor het kerkdeel is 15 meter en de maximum goothoogte is 4 meter. De 

maximum bouwhoogte voor het woningdeel is 7 meter en de maximum goothoogte is 3 

meter. 

Cultuurhistorische waardestelling 

De kerk te Slootdorp, gelegen aan de Brink 55-57, is met de bijbehorende kosterswoning in 
2001 aangewezen als Rijksmonument met kenmerk 516094. 

Vraagprijs 

De richtprijs van dit object bedraagt € 250.000,- kosten koper (k.k.) 

Contact 

Reliplan heeft opdracht tot verkoop van de eigenaar Woningcorporatie de Wooncompagnie 
te Hoorn. Voor vragen of een bezichtiging kunt u contact opnemen met dhr. R. van Kessel, 
regiomanager van Reliplan B.V. 

- Mobiel : 06 – 169 02 859 
- Email : r.vankessel@reliplan.nl 

  

Bijlagen 

- Foto’s  
- Kadastrale gegevens  
- Plattegronden  

mailto:r.vankessel@reliplan.nl
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Bijlage foto’s 
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Bijlage kadastrale gegevens 
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Bijlage plattegrond begane grond 

plattegrond niet op schaal 
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Bijlage plattegrond 1e verdieping 

plattegrond niet op schaal 

 


