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De route begint en eindigt op de markt in 
Coevorden. Maar je kunt natuurlijk ook op een ander
punt in de route beginnen. (Tip: Een mooi beginpunt
is vlak voor “De Ganzenhoedster”, omdat je van 
daaruit zowel de magnolia in het Van Heutszpark als 
de magnolia aan de Eendrachtstraat al kunt zien.) 
Als een adres onderstreept is wil dat zeggen dat daar
een magnolia staat. Blijf kijken, want niet elk 
exemplaar heeft een duidelijk adres, en misschien 
ontdek je wel een nieuwe. En let op het verkeer.

1. Loop de Weeshuisstraat in. Dat is de straat 
tussen Candia en De Heeren van Coevorden. 
Aan je rechterhand zie je het kasteel. (Toch 
jammer dat daar geen magnolia staat.)

2. Ga bij de parkeerplaats links de Rikkerstraat
in. Het straatnaambord zit om de hoek.

3. Steek de Friesestraat over en ga de Sint 
Jansstraat in.

4. Loop Sint Jansstraat 10 (de pastorie) iets 
voorbij en ga dan rechts de parkeerplaats 
van Salland op. In de achtertuin van de 
pastorie staat een magnolia.

5. Ga terug naar de Sint Jansstraat en loop 
verder.

6. Steek de Sallandsestraat over naar de 
Kromme Elleboog.

7. Loop rechts de Keizersgracht in. Als het goed
is zie je nu een magnolia recht voor je. Daar 
kom je bij door de Keizersgracht verder in te
lopen en dan rechtsaf de steeg in te gaan. 
De magnolia staat in de achtertuin van 
Sallandsestraat 37.

8. Keer om en loop rechts via de poort de 
Gasthuisstraat in, ga dan linksaf.

9. Steek de Kerkstraat over en loop de 
Spoorhavenstraat in.

10. Ga rechts het Koedijkje in.
11. Ga links de Spoorsingel op.
12. Blijf de Spoorsingel volgen langs de gracht.
13. Ga bij de Bentheimerstraat naar rechts en ga

over de Bentheimerbrug. Je ziet de magnolia
aan De Voorde. Daar lopen we omheen, 
zodat je hem van alle kanten kunt bekijken, 
van een afstandje.

14. Ga rechts de Gramsbergerstraat in.
15. Ga links de Batavierenstraat in. 

Batavierenstraat 8 en 52 en 58.
16. Ga rechts de Marshovenlaan in.
17. Ga rechts de Commiezenweg in. 

Commiezenweg 1.
18. Ga links de Cotoneaster in.
19. Loop de Cotoneaster uit, steek dan de 

Eendrachtstraat over naar de parallelweg. 
Die straat heet Taxus.

20. Steek het bruggetje over van Taxus naar 
Liguster. Liguster 17.

21. Loop rechtdoor, ga Prunus voorbij, en ga 

daarna naar rechts. Je komt uit op 
Rhododendron/Sleedoorn.

22. Ga links naar Sleedoorn. Je steekt daarbij de
Esschenbruggerdijk over.

23. Ga rechts naar Magnolia. Magnolia 3.
24. Loop iets verder en steek het bruggetje over

tussen Magnolia en Zilverberk.
25. Ga na het bruggetje meteen naar links, dit is

de Zilverberk.
26. Ga links op Sleedoorn, en meteen daarna 

rechts naar Hulst.
27. Ga aan het eind rechts op Laurier. In de 

achtertuin van Hulst 1 staat een magnolia.
28. Volg Laurier tot aan Alte Picardiekanaal. Ga 

daar linksaf.
29. Volg Alte Picardiekanaal. Alte Picardiekanaal

18 en 16 en 2.
30. Ga rechts de Nordhornerstraat in.
31. Volg de Nordhornerstraat langs de 

sportvelden en ga naar links 
Beneluxplantsoen in.

32. Ga links de Sportlaan in. Dat is een fietspad.
Aan je rechterhand zie je in de tuin van het 
St. Fransiscus een magnolia.

33. Ga rechts de Sportstraat in.
34. Steek de Burgemeester Feithsingel over.
35. Loop langs de Burgemeester Feithsingel over

het voetpad in de richting van de brug.
36. Steek de brug over het Stieltjeskanaal over, 

loop het fietspad voorbij en ga dan rechts 
het Van Heutszpark in. Je kunt vanaf hier 
nog een magnolia aan het Stieltjeskanaal 
zien.

37. Volg het pad door het park langs het water. 
Halverwege zie je een magnolia aan je 
linkerhand.

38. Loop door, ga links langs het monument voor
Mijndert van der Thijnen, en loop het park 
weer uit. Aan je rechterhand zie je nog de 
magnolia die je vanaf de markt kon zien.

39. Ga rechts en meteen weer rechts Van 
Heutszpark in. (Niet het park zelf, maar de 
weg met die naam.) Van Heutszpark 1 en 6.

40. Volg de bocht naar links zodat je weer op de
Van Heutszsingel komt. Van Heutszpark 5.

41. Ga rechts de Van Heutszsingel op, en ga dan 
rechts de Wethouder Rooslaan in. 
Wethouder Rooslaan 2 heeft er 2, één 
kleintje.

42. Ga links de Churchilllaan op, langs 
Churchilllaan 6, en blijf die volgen zodat je 
weer op de Van Heutszsingel komt.

43. Aan je linkerhand zie je de magnolia van Van
Heutszsingel 31, en schuin tegenover de 
magnolia van Van Heutszsingel 58.

44. Ga rechts de Van Heutszsingel op en blijf die
volgen tot aan de Paul Krugerstraat. Van 
Heutszsingel 17 en 15.

45. Steek bij het zebrapad Van Heutszsingel 7 
over en loop weer terug in de richting van 
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het Van Heutszpark.
46. Ga rechts de Coehoornstraat in.
47. Ga links de Emmastraat in.
48. Ga rechts de Aleida Kramerstraat in.
49. Ga aan het eind iets naar rechts en steek 

dan de Aleida Kramersingel over naar het 
wandelpad.

50. Volg het wandelpad. Je komt dan weer uit 
op de markt. Aan je linkerhand zie je het 
kasteel. (Toch jammer dat daar geen 
magnolia staat.)

Gelukt! Je hebt de magnoliaroute 2019 succesvol 
gelopen.

Er zijn nog veel meer magnolia’s in Coevorden. Die 
vind je op de kaart “Magnoliaroute” in Google Maps. 
Volgend jaar maken we een nieuwe route langs 
andere magnolia’s. En je mag natuurlijk je eigen 
route bedenken.
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