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Turfstekers pad America 
Het Turfstekerspad was een van de 26 inzendingen , die meegedaan hebben aan 
de Provinciale wedstrijd “Ommetjes rond het dorp”van het IKL (instandhouding 
kleine landschapselementen in Limburg). Deze inzending en nog een aantal andere 
viel net buiten de prijzen, maar kreeg toch een stimuleringsbijdrage van de 
Provincie Limburg. Samen met een subsidie vanuit de dorpsraad America en een 
grote dosis zelfwerkzaamheid van vrijwilligers (van met name de visclub)  is het 
zover dat het wandelpad geopend kan worden. De werkgroep Turfstekerspad 
bestaat uit mensen van Hengelsportvereniging De Put, de dorpsraad en de St. 
Werkgroep Oud America, aangevuld met mensen van de gemeente Horst aan de 
Maas en de St. Horster Landschap. De samenwerking verliep uitstekend.  
Hiermee wordt alweer een gezamenlijk Americaans project gerealiseerd, waar de 
mensen zelf de schouders onder gezet hebben.  
America is een van de 10 kernen van de gemeente Horst aan de Maas. Zij maakt 

een belangrijke ontwikkeling door 
van een van oudsher agrarische 
gemeenschap naar een meer 
gedifferentieerde gemeenschap. In 
deze ontwikkeling neemt de 
toeristisch-recreatieve sector een 
steeds belangrijkere plaats in. Het 
is zelfs een van de speerpunten van 
de gemeente Horst aan de Maas.  
Het richt zich enerzijds op het 
behoud en het versterken van 
bestaande bedrijven en 

voorzieningen en anderzijds op een verbrede ontwikkeling van het platteland en 
vooral de leefbaarheid van de kernen. Een speerpunt is het regionale project 
Park de Peelbergen. 
Het toerisme is een betrekkelijk jonge bedrijfstak in Noord Limburg. De vele 
natuurgebieden en het uitgestrekte buitengebied van de gemeente Horst aan de 
Maas lenen zich bij uitstek voor actieve vakanties. Jaarlijks vinden er binnen het 
gebied van Horst aan de Maas ongeveer 2 miljoen overnachtingen plaats.  
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America is strategisch gelegen in deze gebiedsontwikkeling. Het is een actieve 
gemeenschap met ongeveer 2200 inwoners. Veel van deze inwoners zijn lid van 
een vereniging. America kent ongeveer 50 verenigingen en stichtingen.  
 
America is relatief jong en is ontstaan op een kruising van “wegen”. De 
spoorwegontsluiting van het Peelgebied in 1866 
vormde de aanzet tot de ontwikkeling van deze 
nederzetting in de Peel. Toen er betere wegen 
aangelegd konden worden, kwam er een dorp 
met een gemengde bevolking tot stand.  
De nederzetting lag in het grote veen- en 
heidelandschap van de Peel. Zoals in andere 
veenkoloniën was het leven er hard en moesten de mensen hard werken voor 
weinig geld. De keuterboeren en veenarbeiders, de turfstekers hadden een 
moeilijk bestaan. De zelfredzaamheid was groot. Dit heeft mede het 
volkskarakter van de Americanen gevormd.  
De ruimtelijke structuur wordt gekenmerkt door bebouwingslinten.  

Markant is de doorsnijding van het dorp door de 
spoorlijn Venlo – Eindhoven. De oude kern wordt 
gevormd door de Past. Jeukenstraat en de 
Nusseleinstraat. Enkele jaren geleden is deze 
hele oude kern compleet gerenoveerd. Het 
kerkplein is een markant punt met een evenzo 
markante kiosk, gelegen aan de spoorlijn op de 
plek waar vroeger de eerste Wachtpost stond, 
Wachtpost 16.  

 
De land en tuinbouw zijn vooral in het buitengebied nog steeds beeldbepalend 
aanwezig. Door de ontginningen van het gebied 
is de karakteristieke ligging aan de Peel met 
zijn open veengebieden, heidegebieden met 
bijen, schapen en vennen, niet meer als zodanig 
herkenbaar.  
Op korte afstand van de kern America liggen 
de 2 bungalowparken van Center Parcs: het 
Meerdal en Loohorst, samen goed voor 1 tot 1,5 
miljoen overnachtingen per jaar.  
 
Verderop aan de Midden Peelweg is park de Schatberg gelegen en de diverse 
kampeerbedrijven in de regio kennen een groot aandeel vaste gasten op 
seizoenkampeerplaatsen.  



 3 

 
Deze verblijfsrecreanten vormen voor 
America samen met de dagrecreanten, 
die de groene omgeving zoeken, een 
belangrijke toeristisch recreatieve 
markt. Voor een fietstocht in de 
omgeving zijn er diverse high lights. 
Wat te denken van Griendtsveen, 
Helenaveen, Mijl op Zeven, de Maas, 
diverse streekmusea in interessante 
kernen en andere bezienswaardigheden.  
 
America en zijn omgeving zijn ongetwijfeld prachtige bestemmingen voor een 
“ommetje” door de bossen en het platteland van dit stuk Peelgebied. De 
nabijgelegen Schadijkse bossen vormen een prachtige natuurlijke schakel met 
het gebied rond America.  
In de omgeving van America is een netwerk van fiets- en wandelpaden aanwezig, 
o.a. in de genoemde Schadijkse Bossen. De regio beschikt over een fietsroute en 
knooppuntennetwerk, dat volledig bewegwijzerd is.  
 
America is gezien de kwaliteit van het toeristisch – recreatief product met name 
geschikt voor lichte vormen van sportieve openluchtrecreatie, zoals fietsen, 
wandelen, vissen, speeltuinbezoek, kinderboerderijbezoek e.d.  
De toerist en de recreant is kritisch en vraagt om goede producten. De 
oriëntatie op de omgeving zal zich steeds meer uitbreiden en er worden steeds 
meer dagtochten in de omgeving gemaakt, waarbij we vooral denken aan fietsen 
en wandelen. De markt hiervoor zal nog verder groeien. Zeker als we als America 
kunnen inspelen op deze trends in de relevante markten van ouderen en gezinnen 
op de parken en de mensen uit de eigen regio.  
 
Project Turfstekerspad 
Het Project Turfstekerspad past uitstekend in de toeristisch recreatieve visie, 
die hierboven beschreven is.  
Zoals genoemd was het gebied rond de Peel vroeger een belangrijk veengebied 
waar de mensen vanuit de hele regio de turf kwamen steken voor eigen gebruik 
om de huizen in de koude winters warm te houden. Ook waren er veel mensen die 
turf gingen steken om wat extra’s bij te verdienen. Alle mensen, die vanuit Horst 
en omgeving naar de Peel gingen kwamen door America en volgden de route 
waarvan het nieuw aan te leggen Turfstekerspad deel uitmaakte.  
 
Korte routebeschrijving 
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De route is bijna 8 kilometer lang, is bewegwijzerd en in 2 richtingen te lopen. De route is 
aangeduid met gele strips en stickers.  
 
Start bij Cafe Boëms Jeu aan de Pastoor Jeukenstraat.. Via het Beukenhof komen we op de 
Putweg. Vervolgens gaan we over de nieuwe, ca. 80 
meter lange ecologische dam naar de overzijde van de 
Put en vervolgen de weg over een pad tussen de 
spoorlijn en de Put. We steken vervolgens schuin over 
naar het zgn. Putbos. De route door dit bos brengt ons 
op de Midden Peelweg. Hier gebruiken we een klein 
stukje fietspad om vervolgens op de Wouterstraat te 
komen. De route voert ons verder langs het 
Bungalowpark Loohorst van Center Parcs. Vlak na de 
laatste bungalows gaan we via een zandpad richting 
Gerard Smuldersstraat. Dit zandpad brengt ons bij de uitlopers van de Schadijkse Bossen. Vanaf 
deze kant zien we in de verte de rand van het dorp America. Een zandpad voert ons in die 
richting. De route slingert verder door het dorp. Door de Nusseleinstraat en vervolgens  komen 
we op het fraaie kerkplein met de St. Jozefkerk aan de Past. Jeukenstraat, waar we ons einddoel 
weer bereiken.   
 
De nieuwe wandelroute is 7,8 km. lang en zal een welkome aanvulling zijn op het 
toeristisch pakket in de regio, maar zeker ook voor de vele wandelaars uit ons 
eigen dorp. Er loopt op dit moment geen wandelroute om het dorp America.  
 
Het Turfstekerspad creëert een nieuwe mogelijkheid om te wandelen en kennis 
te maken met het gevarieerde buitengebied rond America en geeft tevens een 
mooie gelegenheid om het dorp America op je gemak te verkennen. Met de 
ingebruikname van het Turfstekerspad wordt de historische route van Horst en 
omgeving naar de turfveldjes in de Peel weer in ere hersteld.  
Het landschap en de verschillende kleine ecologische elementen geven  een grote 
diversiteit te zien. Wat te denken van de fraaie visvijver de Put, de mooie 
beekdalen, een vleermuizentunnel, een nieuwe paddenpoel, gevarieerde bossen, 
mooie open landschapsuitzichten, recreatieve elementen rond de 
recreatieparken, een bestaande eendenpoel, open heideterreinen, groene 
weilanden, de Schadijkse bossen met zijn vele vogelsoorten en insecten. Kortom: 
zeer gevarieerde landschapselementen.  
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Het idee is ontstaan bij het bestuur 
van Hengelsportvereniging De Put, een 
actieve groep sportvissers, die tevens 
het beheer hebben over de bijzonder 
fraaie visvijver de Put. Vanaf het begin 
is het idee ontwikkeld in goede 

samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas, die meteen enthousiast 
waren over het plan. Vervolgens is het plan in concept besproken met de 
Heemkundewerkgroep in het dorp, de Stichting Werkgroep Oud America. De 
combinatie tussen de historie van het dorp en wandelen, recreëren werd meteen 
opgepakt. De werkgroep was meteen bereid om haar Oudheidkamer open te 
stellen voor wandelaars, die hier interesse voor tonen. De dorpsraad van America 
stond, net als voornoemde werkgroep erg positief tegenover de plannen. 
Vervolgens is er ook contact gezocht met enkele ondernemers van het dorp, die 
het plan eveneens zien als een welkome aanvulling op het toeristisch product. 
Ook is er contact geweest met de Hengelsportfederatie Limburg. Zij zijn nauw 
betrokken bij het beheer van de visvijver en zijn deskundig op het gebied van de 
aanleg van de te realiseren ecologische verbinding in de visvijver. In goed overleg 
zullen er op de route nog informatiepaneeltjes geplaatst worden met daarop 
historische informatie en informatie over plant en dier e.d.  
Er is heel nauw samengewerkt met de Gemeente Horst aan de Maas, met het IKL 
Limburg en de Stichting Horster Landschap.  
Met plaatselijke ondernemers zullen initiatieven worden ontplooid om te zorgen 
voor een hapje en een drankje onderweg, bijvoorbeeld om “bookeskook” of de 
aloude “plats” weer in het bakkersassortiment op te laten nemen.   
Het 2e gedeelte van de wandelroute sluit aan op het bestaande 
wandelroutenetwerk van de Schadijkse Bossen en vlakbij ligt het wandelgebied 
De Heerepeel, een nieuw aangelegd natuurgebied tussen de recreatieparken 
Loohorst en Meerdal.  
In de toekomst zullen we met het Turfstekerspad aansluiten op het 
wandelroutenetwerk van de Maasgaarden (www.maasgaarden.nl) . Verder zijn er 
nog enkele locale projecten, die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen, 
zoals extra aanpassingen aan de visvijver, herbouw oude station van America. Dit 
gebouw stond vroeger op de route van het Turfstekerspad.  
 
Het idee is geboren om, in overleg met de gemeente, een nieuwe rij knotwilgen 
aan te leggen. Op de kopse kant staan nu al knotwilgen. De pas aangelegde 
paddenpoel zal uit de anonimiteit treden. Nu weten weinig mensen dat hij er ligt. 
Het initiatief van bloeiende akkerranden zal verder uitgebreid kunnen worden.  
In ieder geval ontstaat er een nieuw waterbiotoop in het deel van de visvijver 
achter de nieuw aan te leggen ecologische verbinding.  
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Over de ecologische dam is een wandelpad geprojecteerd van het “Turfstekers 
pad America”. De paai- en opgroeiplaats zal de educatieve en belevingswaarde 
van de wandelaar zeer zeker vergroten.       
 
Op 1 mei a.s. vindt de officiële opening plaats van de wandelroute. Om 11 uur is 
iedereen welkom bij Café Boëms Jeu. Na de opening wordt er natuurlijk 
gewandeld.  

 
 
 
Tot slot: 

 
 

Heet u welkom op het Turfstekerspad !! 
 
Tekst en Foto’s : Hay Mulders, St. Werkgroep Oud America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


