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Hoe Alteveer en Kerkenveld zijn ontstaan Bijgewerkt t/m 1 november „10 

 

Alteveer is ontstaan in het voormalige heide- en moerasgebied dat zich uitstrekte van 

Zuidwolde tot Coevorden aan weerszijden van de Drents-Overijsselse grens. Omdat de grond 

voor een belangrijk deel uit keileem bestond, een restant uit de voorlaatste ijstijd, stagneerde 

de waterafvoer en kon zich vanaf zesduizend jaar geleden een veenpakket ontwikkelen. 

Kenmerkend voor het gebied waren de vele meerstallen, dat zijn veenplassen, terwijl de 

begroeiing zich beperkte tot hier en daar wat moerasbos. Voor de bewoners van Zuidwolde 

was de afstand tot dit veengebied te groot vandaar de dorpsnaam, al te ve(e)r.  

 

Het initiatief voor de ontginning in deze regio lag bij Jonkheer Roelof van Echten. In 1625 

kwam hij met de markegenoten, het gebied Alteveer was vanouds Marke Steenbergen en Ten 

Arlo, en het Kerkenbovenveen Marke Kerkenbosch, overeen dat hij het oostelijke deel van 

hun venen mocht ontginnen. In ruil daarvoor zou hij een kanaal laten graven, de 

Hoogeveensche Vaart, waar ook de markegenoten bij de exploitatie van de westelijke venen 

van zouden kunnen profiteren. Na voortdurend geruzie tussen de Jonkheer en de boeren 

richtten de laatsten de Zuidwolder Compagnie op. Deze begon in 1657 met de vervening van 

de Sloot Alteveer. Hiertoe werd vanaf de Hoogeveensche Vaart het Sloods Opgaande 

aangelegd, later de Zuidwolder Sloot genoemd, en haaks daarop werden talrijke wijken 

gegraven.  

 

Het dorp Alteveer groeide aanvankelijk langzaam. In 1745 telde het niet meer dan vijf 

haardsteden. Maar in het begin van de negentiende eeuw was het dorp aanzienlijk gegroeid en 

had het een eigen school. De Schapendijk was destijds de grens tussen het verveende deel in 

het Noorden en het nog niet verveende, voornamelijk als schapenweide gebruikte, 

Kerkenbovenveen in het Zuiden. Hier had de Weme, de pastorieboerderij van Zuidwolde ook 

enige bezittingen. (veld van de kerk = Kerkenveld). De veldnamen Weernslag en Weembosje 

getuigen hier nog van kerkelijk bezit. In het Weembosje kon zich, waar vervening achterwege 

bleef, een elzen broekbos ontwikkelen waarin 's zomers zeldzame vogels als de wielewaal 

worden aangetroffen. Tussen het Weemslag en Weembos liep de Weemwijk. Deze is 

inmiddels gedempt. Hetzelfde lot ondergingen vele andere kanalen waaronder het Alteveerse 

Opgaande. Aan deze straat verscheen in 1915 een gereformeerde Kerk die met name aandacht 

verdient vanwege de door de kunstschilder Joop van den Broek vervaardigde ramen. 

 

Alteveerse Opgaande 

Geschiedenis:Bron: zeven eeuwen Zuidwolde 

door Lammert Huizing. 

 

Dorpshuis Alke 

 
Alteveer en Kerkenveld worden ook wel het tweelingdorp genoemd. Twee dorpen op luttele 

kilometers van elkaar, die met elkaar de belangrijkste voorzieningen delen. 

Zo staat het dorpshuis halverwege de dorpskernen en draagt dan ook de naam 

AL(teveer)KE(rkenveld). Het dorpshuis bestaat in 2010: 40 jaar. Dorpsbelangen heet 
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Plaatselijk Belang Alteveer – Kerkenveld en bestaat in 2010 80 jaar. Beide dorpen zijn voorts 

sterk georiënteerd op Hoogeveen. 

 

In deze scan behandelen we dus beide dorpen als één dorp. 

 

Bevolkingsopbouw 

Er wonen in Alteveer-Kerkenveld:1679 inwoners 

 

Alteveer-Kerkenveld 13-07-2010 

 

Leeftijd mannen vrouwen totaal 

    

0 t/m 4 46 47             93 

5 t/m 9 73  55  128  

10 t/m 14 73 60 133 

15 t/m 19 60 59  119 

20 t/m 24 55  47  102 

25 t/m 29 39 36 75 

30 t/m 34 31 35 66 

35 t/m 39 46 59  105 

40 t/m 44 68 73 141 

45 t/m 49 87 69 156 

50 t/m 55 80 59 139 

56 t/m 59 61  65 126 

60 t/m 64 64 43 107 

65 t/m 69 38  34 72  

70 t/m 74 23 26 49 

75 t/m 79 19 20 39 

80 t/m 84 10 10 20 

85 e.o. 3 6 9 

Totaal 876 803 1679 

 

Bron: gemeente De Wolden 

 

Ter vergelijking: 

leeftijdsklasse De Wolden Alteveer-

Kerkenveld 

0 t/m 19 jaar 24,72% 28,17% 

20 t/m 64 jaar 56,60% 60.57% 

56 t/m 74 jaar 10,17% 7,2% 

75 jaar en ouder 8,51% 4,05% 

 

 

De provincie Drenthe heeft een bevolkingsprognose voor De Wolden afgegeven. 

Afname van de totale bevolking van De Wolden 2009 – 2039:  

19% in 2010 naar 41% in 2040 

Aantal huishoudens  

In 2010 aantal van 9400 huishoudens in 2040 is het aantal gedaald tot 7880 = 16%. 

 

Het aantal alleenstaanden zal absoluut gezien toenemen. Dit hangt samen met de vergrijzing 

en individualisering. Bron provincie Drenthe. 
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In Alteveer staat een Gereformeerde Kerk en in Kerkenveld een Nederlands Hervormde Kerk. 

Beide kerken gaan fuseren. 

 

Woningbouw  Bron: woonvisie de Wolden ‟04 Arcadis 

 

Woningvoorraad Koop Huur Actium Huur particulier 

Alteveer 264 22 2 

Kerkenveld 283 27 5 
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Alteveer 9 1 116 142 5 0 0 0 

Kerkenveld 0 1 94 177 1 0 4 0 

Gemeente 452 140 1935 4788 90 56 43 0 

 

Huursector 

(huurwoningen Actium)          
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Alteveer  13 2     4 0 

Kerkenveld  8 2    9 2 0 

Gemeente 61 542 161 119 92 293 64 348 10 

 

Het plaatselijk Belang Alteveer- Kerkenveld heeft in 2003 i.s.m. BOKD (Brede Overleggroep 

Kleine Dorpen) en Van Hall Instituut een gedegen en representatief woonwensonderzoek 

uitgevoerd. 

Doel van het onderzoek was: het inventariseren van: 

de woningbehoefte, soorten woningen, de gemeente en de provincie stimuleren om 

bouwcontingenten vrij te maken. 

 

De belangrijkste conclusies zijn gepresenteerd aan de gemeente de Wolden en waren: 

 respons 72% 

 69% vindt dat er sprake is van woningtekort ( vooral voor jongeren, ruim 59% en 

ouderen ongeveer 24%). 

 21% zijn toe aan een andere woning (60 huishoudens en 30 starters) 

 Er zijn mensen die de moed hebben laten zakken en op zoek zijn naar passende 

woning buiten Alteveer/Kerkenveld  

 Ongeveer 10% huurwoning en 90% eigen woningbezit. 

 Koopwens absoluut 47, huurwens 5, beide 18 

 Meerdere malen genoemd: maak kern t.o. Westerbeek/Timmerman 

        - Bouw tussen Alteveer - Kerkenveld. 

         - Voor starters woningen te duur 

         - Moderner en grotere seniorenwoningen 
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Sindsdien: 

Bouwlocatie Kerkenveld Noord:  

 
Dit plan omvat de bouw van 42 woningen die gefaseerd worden opgeleverd. Start medio 

2010. 

 

Beide kernen hebben kabeltelevisie. 

 

Voorschoolse voorziening 

 

 Peuterspeelzaal Pinkelotje: 29 kinderen bezoeken de peuterspeelzaal.. 

Twee groepen van twee dagedelen. Bijna 100% bezetting. De tijden sluiten aan op de 

tijden van de basisscholen. 

 

 Speelwerk heeft de Buiten Schoolse Opvang in de basisschool De Wegwijzer 

gesloten. 5 kinderen namen deel en omdat na 2 jaar er geen kinderen bij gekomen zijn 

en de prognose van 8 te gering was, heeft Speelwerk de BSO in Alteveer gestopt. 

  

 Kindercentrum Olivo is in 2009 gestart met de Buiten Schoolse Opvang in dorpshuis 

Alke. Er is plaats voor 24 kindplaatsen per dag en 5 dagdelen in de week. Er wordt 

voorschoolse, tussen schoolse en naschoolse opvang geboden. Gemiddeld nemen 16 – 

20 kinderen per middag deel. Het streven is om ook opvang te bieden aan kinderen 

van 0 – 4 jaar. De vraag hierna is nog te gering. 

 

 Kindercentrum Olivo biedt ook opvang aan kinderen die extra aandacht en of zorg 

nodig hebben. Aan Olivo is een multidisciplinair team verbonden, bestaande uit: 

logopedist, kinderpsycholoog en kinderfysiotherapeut. 

 

Onderwijs 

Telling: 1 okt. 2009 CBS De Wegwijzer www.wegwijzeralteveer.nl 

 

Prognose ontwikkelingen aantal leerlingen 

1-10-2009 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 

168 171 168 159 141 
Bron: gemeente de Wolden 

 

De Wegwijzer: toen 

Geschiedenis  

In 1902 werd de Gereformeerde 

School in Alteveer geopend. Deze 

stond naast de Gereformeerde kerk op 

de hoek van Alteveer/Nieuwstraat. In 

1962 wordt er een nieuwe school 

http://www.wegwijzeralteveer.nl/
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gebouwd aan de Nieuwstraat. In 2002 heeft de Chr. school de Wegwijzer het 100 jarig 

bestaan groots gevierd waarbij er meer dan 1100 personen uit binnen- en buitenland 

afkwamen op de reünie in een grote feesttent. Ter ere van het 100 jarig bestaan is er een 

jubileumboek uitgegeven waarvan er meer dan 1000 stuks zijn verkocht. De Wegwijzer: nu 

 
 

OBS De Bosrand ( bestond in 2006 125 jaar) 

 

Prognose ontwikkelingen aantal leerlingen 

 

1-10-„2009 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 

36 39 40 39 41 

 

Bron: gemeente De Wolden  

 

De Bosrand: toen 

Geschiedenis 

”In 1881 werd de openbare 

lagere school in 

Kerkenbovenveen (zo heette 

Kerkenveld destijds) 

geopend. Voor die tijd waren 

kinderen aangewezen op de 

openbare school in Alteveer, 

die al in 1827 werd geopend. 

Het eerste hoofd der school 

van onze school was de heer 

Smit. Bij het onderwijzen 

werd hij bijgestaan door J. 

Haar; een 14-jarige 

kwekeling en de beste leerling van de school in Alteveer. De school zag er toen natuurlijk 

heel anders uit dan dat nu het geval is. Er was één lokaal, dat door een hele grote kachel werd 

verwarmd. De vloer bestond uit klinkers. Op die klinkers lagen wat planken voor de banken 

waar de kinderen op zaten. Gelukkig is er in de loop van de jaren heel wat verbeterd. In 1931 

werd het oude schoolgebouw afgebroken en kwam er het huidige voor in de plaats. 

 

Door de jaren heen is de school regelmatig verbouwd en uitgebreid.  

De laatste verbouwing was in 2003.  
 

Bron: website Bosrand. 
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De Bosrand : nu 

 
www.bosrand-kerkenveld.nl 

 

De Bosrand in Kerkenveld, Reestzicht in Drogteropslagen en De Lindert in Linde behoren tot 

de kleinere basisscholen. Ze blijven zelfstandig maar gaan intensief met elkaar samenwerken. 

 

Vrije tijd 

 

Alteveer-Kerkenveld als werkgebied van Stichting Welzijn de Wolden 

 Aanvragen voor Mantelzorgondersteuning blijven achter bij de andere dorpen. 

 Beroep op de ouderenadviseur: 1. 

 Er is een contactpersoon Contactpunt Mantelzorg in Alteveer en in Kerkenveld. 

 Geregistreerde mantelzorgers: Alteveer: 7 en Kerkenveld 1  

 Maaltijdenvoorziening: 1 

 Sociale Activering: 1 

 

Vanuit Stichting Welzijn De Wolden zijn er geen activiteiten in Alteveer – Kerkenveld voor  

kinderen en jongeren. 

 

Voor ouderen: onder auspiciën van Stichting Welzijn de Wolden. 

 soos 15 – 20 leden 

 sjoelclub 20 – 22 leden 

 koersbal 17 leden 

 gymgroep 11 leden 

 

Tevens op eigen initiatief: klobbegooien 4 personen. 

 

Tijdens het dorpsfeest fungeert het weiland tegenover het dorpshuis als evenemententerrein. 

In het verleden had Kerkenveld ook een ijsbaan (hoek Albert van Daatselaarstraat en de 

Wijde Wijk). 

 

Activiteiten in Dorpshuis Alke: 

Hersengymnastiek, Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage, Country 

Dansen, Plaatselijk Belang, Klaverjassen en Jokeren, peuterspeelzaal “Pinkelotje” (zie 

eerder), kindercentrum “Olivo” (zie eerder). Bar Gizzard. 

 

De Bestelbieb: Op internet is de bestelbieb zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag 

bereikbaar. 

 

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen "Vrouwen van Nu": Is een organisatie van 

vrouwen met als doelstelling: met hart voor de leefomgeving in het platteland en stedelijke 

gebieden. Vrouwen die elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit willen ontplooien, die 

aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met krachtige stem willen 

participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling. De vereniging staat open voor 

vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van alle partij politiek. 

http://www.bosrand-kerkenveld.nl/
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Christelijke Vrouwenvereniging: “Passage”; 49 leden  

 

The Harmony Singers is een popclassic koor uit Hoogeveen, bestaande uit ongeveer 50 leden. 

Uitvalsbasis de Alke. 

 

De Hobbykelder: Normale openingstijden:- maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur, 

donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur, zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur en iedere 

eerste woensdag- en donderdagavond van de maand van 19.30 uur tot 20.30 uur. De 

hobbykelder kan ook op afspraak open. Er worden ook workshops gegeven. De Hobbykelder 

biedt een keur aan leuke decoraties van verschillende hobbyisten zoals: 3 D's, handgemaakte 

tassen, kaarten, houten artikelen, gebronsde artikelen, decoraties voor binnen en buiten, 

geschilderde artikelen en nog veel meer o.a. leuke kado's voor moederdag, verjaardag, enz. 

De hobbykelder is ook geschikt voor groepen en verenigingen om hier een gezellige morgen 

te houden, eventueel in combinatie met een koffietafel en/of workshop gegeven door één van 

de hobbyisten. 

 

Voor de jeugd: 

Er is sprake van Kerkelijk Jeugdwerk 

 

Speelterreinen: Speeltuinvereniging “Ons Domein” in Alteveer.  

Speelplaats hernieuwd. Aantal donateurs: 120 

Speeltuinvereniging De Bulties in Kerkenveld.  

Speelplaats vrij recentelijk, ziet er pico bello uit. Aantal donateurs: 180 

Speelterreintje Alkesingel voor jongere kinderen. 

 

Bar Gizzard is een kleine bar, gehuisvest in de kelder van de Alke. Elke zaterdag is er disco 

van 20.30 uur tot 01.00 uur. Toegang alle leeftijden. Aan personen onder de 16 jaar wordt 

geen alcohol verstrekt (op verzoek legitimeren). Regelmatig worden er thema avonden 

georganiseerd, zoals "geheime zender avond", "crazy night" en "drive-in". Het aantal 

bezoekers loopt terug, de concurrentie van grote evenementen en de keten is groot.. Voor 

nadere informatie kunt u terecht op de website van Bar Gizzard (www.bargizzard.nl ) 

( naar verluid is de naam gekozen op basis van prikken in een woordenboek en de klank. Het 

schijnt onderdeel te zijn van het spijsverteringkanaal van een gans.) 

 

Andere activiteiten in Alteveer en kerkenveld 

Keten 

Er zijn 6 keten in de omgeving Alteveer en Kerkenveld. Waarvan twee (Malibu en Zwarte 

bar)  binnen de gemeentegrenzen van Hoogeveen en drie inpandig ( Boshut, ‟t Hokke. 

Schuurtje Alkesingel). De strandhut doet mee aan het Ketenproject De Wolden. 

 

Dorcas is een christelijke hulporganisatie die actief is in Oost-Europeaan, het Midden-Oosten 

en Afrika. Dorcas werkt bij voorkeur samen met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of 

organisaties. Dorcas geeft via lokale partners vier soorten hulp: noodhulp, sociale hulp, 

structurele hulp en financiële adoptie. De werkgroep bestaat uit 8 mensen.  

 

Pro Rege:  Koninklijke Nederlandse Militaire Bond .Al meer dan 125 jaar biedt 

Pro Rege in haar militaire tehuizen de Nederlandse militairen een gastvrij 

onderkomen in een huiselijke sfeer!     

 

 

AED  Automatische Externe Defibrillator: In Alteveer bevestigd op de 

buitenmuur van het dorpshuis De Alke, links naast de hoofdingang en in 

Kerkenveld op sportcomplex 't Zandmeer, bevestigd aan het clubgebouw.                          

http://bargizzard.nl/
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Sport  Sportpark ‟t Zandmeer 

 

 
 

Hier bevindt zich de sportaccommodatie van de voetbalvereniging VVAK, welke bestaat uit 

enkele trainingsvelden en 2 wedstrijdvelden. Het hoofdveld is voorzien van verlichting voor 

het spelen van oefenwedstrijden. Er is een overdekte tribune. VVAK heeft de beschikking 

over meerdere kleedkamers, een ruime bestuurskamer en een mooie kantine, welke onlangs 

m.b.v. vrijwilligers is verbouwd. Aan de voetbalaccommodatie aangebouwd een sportzaal, 

welke voor binnensporten wordt gebruikt. Hierin geen kantine, maar er kan gebruik gemaakt 

worden van de kleedkamers van de voetbal. 

 

Alkeloop. (onderdeel van de feestweek) 

Programma:1.000 meter, Jongens en meisjes t/m 10 jaar, 2.000 meter, Jongens en meisjes 11 

t/m 10 jaar, 5.000 meter. Heren en dames vanaf 15 jaar, 10.000 meter. Heren, dames vanaf 15 

jaar. 

 

Volleybal 

Volleybalvereniging Alke: 15 leden, geen jeugdleden. 

 

Voetbal 

VVAK (zaterdag afdeling): 300 leden, waarvan 135 jeugdleden. 

 

Badminton 

Badmintonvereniging ‟t Zandmeer: 14 leden, waarvan 1 jeugdlid.   

 

Gymnastiek 

TDG ( Trim door Gym): 84 leden, waarvan 69 jeugdleden.  

 

 

 

Veiligheid 

 

Roelof Doornbos is de wijkagent van Altveer en Kerkenveld. 

 

 

 

Verkeersveiligheid: De ontsluitingswegen richting Zuidwolde en Hoogeveen zijn voorzien 

van fietspaden. 
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Misdaadmeter bron: AD score 2009 

 

Huis: woninginbraak, diefstal schuur/garage, diefstal bedrijven, huisvredebreuk, 

brand/ontploffing 

Alteveer 2  2  0  0  0 

Kerkenveld 0  0  0  0  0 

De Wolden 43  11  27  0  7 

 

Voertuig: diefstal van motorvoertuig, idem uit motorvoertuig, alcohol in het verkeer 

Alteveer 0   5   2 

Kerkenveld 0   2   4 

De Wolden 6   68   28 

 

Straat: winkeldiefstal,  vernielingen,  zakkenrollen,  aantasting openbare orde 

Alteveer 0  1  0  0 

Kerkenveld    0  2  0  0 

De Wolden 10  115  2  0 

 

Geweld:mishandeling, straatverbod, overval, moord/doodslag,zedenmisdrijf, bedreiging 

Alteveer 0  0 0 0 0  0 0 

Kerkenveld 1  0 0 0 0  0 2 

De Wolden 35`  0 0 0 0  4 24   

 

Overige :     Fraude, drugshandel, wapenhandel 

Alteveer 0  0 0 

Kerkenveld 1  1 1 

De Wolden 24  5 3   

 

Andere voorzieningen 

 

Vervoer 

Buurtbus: route Drogeropslagen, Kerkenveld, Alteveer en Hoogeveen. 

Dagelijks bijna ieder uur, totaal 10 keer per dag. Vrijwilligers rijden de bus. 

 

Medische voorzieningen:  

Consultatiebureau in Alke. 

 

Persoonlijke dienstverlening 

o.a. kappersbedrijf en thuiskapper, Doe-het-zelf winkel, horeca gelegenheid (café annex 

cafetaria), autogaragebedrijf, fietszaak, hoveniersbedrijf, klussenbedrijven, reclamebedrijf, 

persbureau, pedicure en nagelstyliste en vele anderen. 
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Activiteiten Leden/deelnemers opmerkingen 

Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld 470   

Badmintonclub 't Zandmeer 14   

Biljartclub 16  

Gymnastiekvereniging TDG 84   

Voetbalvereniging VVAK 300   

Volleybalvereniging Alke 15  

Supportersvereniging VVAK 195  

Chr. Maatschappelijke Vrouwenbeweging 

Passage         49  

 

NBvP Vrouwen van Nu, afd. 

Alteveer/Kerkenveld 31  

 

Activiteiten Commissie Alteveer-Kerkenveld 

(St. Klaas en nieuwjaarsact.) 40 

 

Speeltuinvereniging De Bulties 180  donateurs 

Speeltuinvereniging Ons Domein 125  donateurs 

Stichting Feestcommissie Alteveer-Kerkenveld 424 donateurs 

Toneelvereniging OBK (Oefening Baart Kunst) 14   2 optredens 

Christelijk Gemengd Koor Soli Deo Gloria 31  

EHBO Alteveer-Kerkenveld 40  

Jeugdsoos Gizzard p/a dorpshuis Alke 12 werkgroep 

Hersengymnastiek 70  

Pro Rege PMT 90  

Website Alteveer-Kerkenveld 5 redactie 

Sjoelclub 22  

Cantabile 13  

Dorcas 8 werkgroep 

Klaverjas+jokervereniging 50  

Country Dansen 25  

Bejaardensoos 20   

Peuterspeelzaal Pinkelotje 29  kinderen 

Basisschool De Wegwijzer 171  kinderen 

Basisschool De Bosrand 39  kinderen 

Gereformeerde Kerk Alteveer-Kerkenveld 600   

Hervormde Kerk Kerkenveld-Alteveer 400  

Buurtbusvereniging Alteveer-Kerkenveld 25  

Dorpshuis De Alke 13 bestuur 

Vrouwenvereniging Gereformeerde kerk 13  

Vrouwenvereniging Hervormde kerk 30  

Uitvaartvereniging De Laatste Eer 1440  

koersbalgroep 15  

gymgroep ouderen 11   

klobbegooien 4   

St. Nederland Sri Lanka Peace Foundation Fam. Pereira 

Inzameling 

goederen 

Olivo buitenschoolse opvang 24   kindplaatsen 

i.o. Varifocaal (zangkoor) 13  

Popkoor Harmonysingers 50  

Dansgroep 50  

computercursus 12  

jachtcombinatie 14  
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Plaatselijk Belang Alteveer – Kerkenveld .  

Wat zijn hedendaagse knelpunten? 
Opmerkingen: 

 communicatie en aanwijzingen bij werken in de openbare ruimte moet beter, de staat 

van (onderhoud) van de kunstwerken, matige bereikbaarheid mobiel netwerk KPN. 

 Bijzonder is de zelfwerkzaamheid m.b.t. de aanleg van een fietspad langs de 

Verlengde Ringdijk en de jaarlijks zwerfvuil actie. Nieuwe website:  

www.alteveerkerkenveld.nl 

Eerste brainstorm over dorpsvisies maart ‘09 

Vooruit lopend op het opstellen van een dorpsvisie hebben de leden van het Plaatselijk Belang 

op de jaarvergadering d.d. maart 2009 alvast gebrainstormd over dit onderwerp. De volgende 

zaken kwamen daarbij aan de orde: 
Groep 1: 
Woningbouw: langs de Jan Haarstraat zodat beide dorpen aan elkaar groeien. 
Bijzondere gebouwen: Bij de bocht van Waning een groot Multifunctioneel centrum waarbij 
zowel de scholen als de kerken zijn ondergebracht. Daar tegenover een zorgcentrum   
met aanleunwoningen. 
Bedrijventerrein: ten westen van Alteveer. 
Nieuwe wegen: Doorgaand verkeer langs de beide dorpen leiden dmv een rondweg ten 
westen van Alteveer en een rondweg ten zuiden van Alteveer en Kerkenveld via Ringdijk en 
Zandmeerswijk. 
Feestterrein/evenementen: op huidige plaats met daarbij een ijsbaan. 
Voet/fietspaden: forse uitbreiding van rondom de dorpen. 
 
Groep 2 
Woningbouw: ten westen van Alkesingel en ten noorden van Kerkenbovenveen. Veel 
starterwoningen. 
Bijzondere gebouwen: Bejaardencentrum op plaats van autohandel Prins en Timmermans. 
Bedrijventerrein: ter hoogte en ten westen van R de Lange 
Nieuwe wegen: geen 
Feestterrein/evenemententerrein: huidige plaats. IJsbaan achter bosje bij Braambergweg 
Voet/fietspaden: enkele parkachtige terreinen rondom de dorpen verbonden met voet/fiets en 
ruiterpaden. 
Bijzonderheden: camping aan Braambergerweg 
 
Groep 3 
Woningbouw langs de Jan Haarstraat zodat beide dorpen aan elkaar groeien. 
Bijzondere gebouwen: Bejaardencentrum op plaats van autohandel Prins en Timmermans of 
er tegenover. Nieuwe gezamenlijke kerk en school. Plaats niet aangegeven. 
Bedrijventerrein: ten westen van Alkesingel 
Nieuwe wegen: geen 
Feestterrein/evenemententerrein: huidige plaats.  
Voet/fietspaden: vanaf Alteveer naar Klein Zwitserland. Verlengde van Schapendijk door het 
bosje van Zomer naar Gedempte. Wijde Wijk. 
Bijzonderheden: camping aan Braambergerweg 
 
Groep 4 
Woningbouw:  ten westen van Alkesingel. Ten zuiden van plan Logtenberg. Tevens langs de 
Jan Haarstraat oostzijde zodat beide dorpen aan elkaar groeien. 
Bijzondere gebouwen: Bejaardencentrum ten zuiden van dorpshuis Alke. Nieuwe 
gezamenlijke kerk en gezamenlijke school tussen beide dorpen. 
Bedrijventerrein: ter hoogte van terrein R de Lange 
Nieuwe wegen: geen 
Feestterrein/evenemententerrein: huidige plaats.  
Voet/fietspaden:. Verlengde van Schapendijk door het bosje van Zomer naar Gedempte 
Wijde Wijk. 
Bijzonderheden: uitbreiding sporthal en sportvelden. Totale bevolking ongeveer 2000 tot 
2500 personen. 

http://www.alteveerkerkenveld.nl/
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Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan De Wolden 

Aangevuld met opmerkingen vanuit Het plaatselijke Belang. 

 

 

Thema / knelpunt Alteveer-Kerkenveld toelichting Oplossing Alteveer- Kerkenveld 

Bereikbaarheid: Bewegwijzering: Alteveer en 

Kerkenveld zijn niet voldoende verwezen vanaf de 

stroomwegen. 

Onderzoek de haalbaarheid van aanvullende 

verwijzingen. De nieuwe ontsluiting op de N48 

geeft kansen. 

Verkeersveiligheid: Jan Haarstraat school/sporthal: 

de verkeerssituaties bij de school en bij de 

sporthal worden verkeersonveilig gevonden. 

Er wordt te hard gereden, er rijdt te veel 

zwaar verkeer en het fietspad bij de school 

wordt geblokkeerd door geparkeerde 

voertuigen. 

Voorgesteld wordt hierover met de school in 

gesprek te gaan. De gemeente zal erop 

aandringen dat de school zich aanmeldt voor het 

DVL. (Drentse Verkeers Label) 

In overleg met betrokkenen kunnen maatregelen 

worden voorbereid met als doel het verbeteren 

van het zicht. 

Leefbaarheid, verkeersdeelnemers, parkeren 

 

Parkeerruimte in Jan Leyssenaarstraat en Ten 

Hoevestraat is onvoldoende.  

Geen bijzonderheden 

 

 

 

 

Openbaar Vervoer Onderzoek invoeren belbus of beltaxi. 

Onderzoeken of de Buurtbus niet enkele keren 

per dag naar Zuidwolde op en neer kan rijden. 

Verkeersveiligheid 

Oosterweg: ontsluiting van Alteveer (en 

Kerkenveld) naar de N48 en Zuidwolde 

Het is een relatief smalle weg met bomen 

aan beide zijden van de weg. Hierdoor is 

het niet mogelijk grasstenen aan te 

brengen en uitwijken is dus ook 

problematisch. Daarnaast is de kwaliteit 

van het wegdek plaatselijk onvoldoende. 

Waar mogelijk – uitwijkstroken aan te leggen 

om de (circa) 300 meter. Dus uitwijkstrook links 

– 300meter verderop uitwijkstrook rechts etc. 

De 300meter is een richtgetal, omdat er ter 

plaatse wel ruimte moet zijn voor een strook. 

Bomenkap lijkt vanuit landschappelijk oogpunt 

geen optie. 

Daarnaast is een gedeelte van de weg aan 

onderhoud toe. 

Leefbaarheid 

Drempels: (te) steile en (te) veel drempels 

in het dorp. Dat ontsiert het dorp en is 

vervelend voor de weggebruiker. Daarnaast zoekt 

verkeer een andere(snellere) weg. Indertijd is in 

Alteveer het concept Duurzaam Veilig wel erg 

strikt uitgevoerd door het invoeren van (zo)veel 

drempels. Comfort: door gaten in een aantal 

buitenwegen zijn deze minder goed begaanbaar. 

De gemeente stelt voor om samen met het dorp 

te kijken naar alternatieve maatregelen, waarbij 

Shared Space een mogelijkheid is. 

 

Meer en eerder onderhoud uitvoeren aan de 

wegverhardingen (in 2009 is extra budget 

vrijgemaakt). 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2010:Bronnenstudie Alteveer-Kerkenveld door Titus Kok, Stichting Welzijn De 

Wolden in samenspraak met de projectgroep Dorpsvisie Alteveer-Kerkenveld. 
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Bijlagen 
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 12 november „2010 Postcode 

7926 en 7927 de bedrijven in Alteveer en Kerkenveld. 

 

Alteveer 

 

Agrarische bedrijven    9 

Dienstverlening   49 

Handel en Nijverheid  20 

Verenigingen en Stichtingen  13 

 

Totaal    91 

 

Kerkenveld 

 

Agrarische bedrijven  14 

Dienstverlening   62 

Handel en nijverheid  20 

Verenigingen en stichtingen  16 

Overige      8 

 

Totaal                 120 

 

In  Alteveer-Kerkenveld en gezamenlijk 182 bedrijfjes en 29 stichtingen/verenigingen. 


