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20. Wandelroute
 Den Hool - Coevorden

Route loopt door 
op rechterpagina
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Vervolg route



Den Hool - Coevorden
Startlocatie

Den Hool, op de hoek 

Galgaten/Hoolingeres

1. Ga op de hoek Galgaten/Hoolingeres 

 in Den Hool rechts de Hoolingeres op, 

 richting Dalerveen.

2. Ga over het spoor direct links, 

 het pad op. Dit pad loopt parallel 

 aan de spoorlijn. 

3. Het pad komt uit op de Schimmelarij. 

 Steek deze over en volg het zandpad, 

 de Spoorbaan.

4. Ga zo’n 50 meter na de eerstvolgende, 

 onbewaakte spoorwegovergang, rechts 

 het bospad op.

6. Blijf het pad volgen. Sla aan het 

 einde van het pad, rechtsaf, 

 de Landschapsweg in.

7. Ga bij de T-splitsing linksaf de 

 Schimmelarij in. Loop door tot je het 

 bord Dalerveen bent gepasseerd. 

 De eerste boerderij aan de rechterkant 

 is Lichtenburg 7. 

 De Lichtenburg 7 is een Rijksmonument, 

 een boerderij met achterbaander 

 (schuurdeur) en aangebouwde bijschuur. 

 Op de deurpost in de zijgevel staat 1712. 

 De kern van het gebouw is ouder.

8. Ga op de kruising met de Hoofdstraat 

 linksaf. 

9. Blijf de Hoofdstraat volgen.

10. Neem de eerste straat rechts, 

 de Oude Dalerveensestraat.

 Je loopt langs een veenontginningsgebied. 

11. Volg hierna de wit-rode Pieterpad-

 markering. Je blijft op het Pieterpad tot 

 de Aleida Kramerstraat in Coevorden. 

 Volg de Oude Dalerveensestraat en 

 steek het Drostendiep over.

 Het Drostendiep is vernoemd naar 

 de Drost van Drenthe, Cornelis van 

 Dongen tot de Klencke, die leefde van 

 1690-1748. De stroom heeft op 

 verschillende plaatsen verschillende 

 benamingen gekregen, zoals de Adder-

 stroom, de Aalderstroom, de Westerstroom 

 en hier dus het Drostendiep.

12. Sla bij de kruising bij W19 linksaf de 

 Drift op. Volg deze tot de derde bocht.

1

1. Ga op de hoek Galgaten/Hoolingeres  Op de deurpost in de zijgevel staat 1712.

De wandeling voert door een landschap van weiden en bouwland, dat deels is ontstaan 

na de verveningen rond Dalerveen. Vanaf Dalerveen tot het Stieltjeskanaal kom je door 

een weidevogelgebied langs het Drostendiep, één van de oude, gekanaliseerde beken 

van Drenthe. De route eindigt op de markt in Coevorden, de oudste stad van Drenthe, 

met een kasteel en Ganzen Geesje die symbool staat voor de Ganzenmarkt.

Wandelafstand

15,1 kilometer

Horeca

In zowel Dalerveen als in 

Coevorden is horeca aanwezig

Parkeerplaats

In het dorp

2

3



Joodse begraafplaats - Oosterhesselen

GreenArtSpotGreenArtSpot

Joodse begraafplaats

Van Heutzpark

 Links ligt de Joodse begraafplaats 

 gesticht in de 18e eeuw. Tot  in 1768 

 de synagoge en begraafplaats in 

 Coevorden kwamen, was deze 

 begraafplaats in gebruik. Er staat nu 

 slechts één grafsteen, van Samuel Visser, 

 die in 2003 overleed, en een gedenksteen 

 voor in de oorlog weggevoerde Joodse 

 inwoners van Dalen.

 

 

 

 GreenArtSpot Driftplein is een kunstwerk 

 dat in 2013-2014 is ontwikkeld door  de 

 kunstenaarsgroep Observatium uit 

 Rotterdam. De drie driehoekige houten 

 geraamtes van imaginaire gebouwen 

 omsluiten een driehoekige halfverharde 

 ruimte, die de illusie van een pleintje biedt. 

13. Ga ter hoogte van het kunstwerk 

 linksaf, W20.

14. Sla het schelpenpad in, je loopt door een 

 weidevogelgebied, en blijf deze tot het 

 einde volgen.

15. Ga bij de asfaltweg rechtsaf en neem 

 de eerste weg links, de Achterloo.

16. Ga ter hoogte van de Oude 

 Coevorderweg, met rechts W46, direct 

 linksaf bij Achterloo nummer 4, 6, 8.

17. Volg de weg en ga bij de waterduiker 

 rechtsaf de dijk op. Loop langs het 

 snelwegtalud tot het Stieltjeskanaal.

18. Ga bij het Stieltjeskanaal rechtsaf, 

 richting Coevorden. De weg gaat later 

 over in een fietspad.

19. Sla na de huizen rechtsaf en direct 

 hierna links het park in. Vervolg het pad 

 langs het water. Het pad komt weer op 

 het fietspad uit. Ga daar rechts, de 

 route volgt de Pieterpad-markering.

20. Sla op de Burgemeester van der 

 Lelysingel direct weer rechtsaf het

 Van Heutszpark in. 

 Het Van Heutszpark is genoemd naar 

 de in Coevorden geboren Van Heutsz, de 

 beroemdste generaal in Nederlands-Indië. 

 Hij stond bekend om zijn harde optreden 

 in Atjeh. Na de pacificatie van Atjeh 

 werd hij Gouverneur Generaal van 

 Nederlands-Indië. In die tijd smeedde hij 

 Indonesië tot een eenheidsstaat.  

21. Volg het pad langs het water, het water 

 ligt rechts. Neem het paadje rond 
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Ganzen Geesje

 het witte monument dat neergezet 

 is ter ere van het ontzet van Coevorden 

 in 1672.

 Het monument beeldt koster en 

 schoolmeester Mijndert van der Thijnen 

 uit die een cruciale rol speelde bij het 

 ontzet. Hij had bedacht om biezen 

 bruggen te laten leggen in de wakken 

 van de verder bevroren vestingsgrachten 

 van Coevorden. Het Staatse leger wist zo 

 onder leiding van Overste Van Eybergen 

 de wacht van de Munsterse troepen van 

 Fürst Bisschoff Bernhard von Galen 

 van Münster, ofwel Bommen Berend, 

 te verrassen. Hierdoor werd Coevorden 

 ontzet.

22. Loop hierna verder langs het water. 

 Dit pad buigt af naar links.

23. Steek aan het eind van het pad, 

 het fietspad over. Links zie je de 

 watertoren.

24. Volg verder aan de overkant van 

 de weg, even rechts en dan links, 

 de Pieterpad-markering.

25. Ga aan het einde van het fietspad 

 de tweede straat links, tegenover 

 het gebouw van de Rijksscholen-

 gemeenschap, de Wethouder 

 Rooslaan in.

26. Loop op de kruising rechtdoor. 

 Dit is de Aleida Kramerstraat.

27. Aan het einde van de straat verlaat je de 

 Pieterpad-route en sla je linksaf de 

 Aleida Kramersingel in.

28. Sla aan het einde van de weg rechtsaf 

 en neem daarna de eerste straat rechts, 

 richting het Kasteel.

 Binnen de vesting Coevorden vormde 

 het kasteel een extra vesting, een citadel, 

 die afzonderlijk kon worden verdedigd 

 als de stad zou worden veroverd. 

 Eromheen liep een gracht van 22 meter 

 breed. Tussen de citadel en de stad lag 

 de Weeshuisweide. Het kasteel op de 

 motte is gerestaureerd naar de situatie van 

 1402 en het staat er weer luisterrijk bij.

29. Ga voor het kasteel linksaf de brug over 

 en loop het plein op, waar Ganzen Geesje, 

 het beeld van de ganzenhoedster staat.

 Ganzen Geesje is gemaakt door Johan 

 Sterenbergen en is een eerbetoon aan de 

 ganzenmarkten die in de achttiende en 

 negentiende eeuw op maandagen werden 

 gehouden. Coevorden viert nog steeds 

 op de tweede maandag in november 

 Ganzenmarkt, met een miss Ganzen-

 hoedsterverkiezing, kermis en andere 

 festiviteiten. De markt vormt in de 

 structuur van de vesting Coevorden het 

 centrale punt waar alle winkelstraten 

 op uit komen, als spaken in een wagen-

 wiel. Vanaf de markt heb je zicht op: 

 de Hof van Coevorden, de Beeldengroep 

 De drie Podagristen, Ganzen Geesje, 

 het Arsenaal, ToReCo, het Stedelijk 

 Museum en tot slot de haven.

30. Ganzen Geesje is het einde van 

 deze route.
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