
Wij wensen u veel wandelplezier op het 
Turfstekerspad  

en wie weet, wellicht:  
Tot een volgende keer in America. 

 
Hojje wâ !  
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Initiatiefnemers / uitvoering: 
Hengelsportver. De Put, Werkgroep Oud America, Dorpsraad America.  
 

 
      IKL 

 

Beschrijving wandelroute 
“het Turfstekerspad” America. 

Afstand 7,8 km. Ca. 1,5 uur. Kijk ook bij: www.maasgaarden.nl  
De route is bewegwijzerd en in 2 richtingen te lopen. Let op de gele 
strips en stickers. De gasten van Sunparks Limburgse Peel  kunnen door 
de achteruitgang aan de Wouterstraat linksaf en de route volgen vanaf 
nr. 7.  
 
1. Start bij Café Boëms Jeu aan de Pastoor Jeukenstraat 27. Toen er 

nog volop turf gestoken werd, was dit het zgn. Stationskoffiehuis. 
Hier vlakbij lag ook het station America, dat jammer genoeg in 
1970 tegen de vlakte is gegaan. Bij het Café is ook de 
routebeschrijving te verkrijgen. Hier kunt u ook een klein hapje 
eten en drinken.  

2. Via het Beukenhof, het voormalig openluchttheater, thans speeltuin 
en dierenweide, komen we op de Putweg. Aan deze weg lag vroeger 
het Turfstrooiselfabriek Steegh & Esser. Aan de linkerzijde komen 
we bij visvijver “de Put”, beheerd door de hengelsportvereniging.  

3. De Put is een prachtig viswater. In het midden van de 19e eeuw is 
deze vijver ontstaan 
doordat het afgegraven 
zand gebruikt werd voor 
de ophoging van de 
nieuw aan te leggen 
spoorlijn Venlo – 
Eindhoven. Aan het 
begin van de dam over 

de Put ligt een vleermuizentunnel en er is een oeverzwaluwwand 
aangelegd. Ook de ijsvogel is hier gesignaleerd.  

4. Vervolgens gaan we over de nieuwe, 80 meter lange ecologische 
dam naar de overzijde van de Put en vervolgen de weg over een pad 
tussen de spoorlijn en de Put.  

5. Het laatste gedeelte van de Put is erg interessant omdat hier een 
prachtig nieuwe biotoop is aangelegd: een paddenpoel. Vlakbij deze 

http://www.maasgaarden.nl/


plek, aan de andere kant van de spoorlijn, lag vroeger het 
Wachtposthuis nr. 17.  

6. We gaan vervolgens linksaf naar het zgn. Putbos. In de volksmond 
was dit vroeger “d’n bos van van de Griendt”, de ontginners van de 
Peel. Vlak voor het bos zien we een deel van het vroegere 
Turfstekerspad. Het slingerpad door dit bos brengt ons op de 
Midden Peelweg. Links van de Midden Peelweg ligt de Dorperpeel, 
een begin 60-er jaren ontgonnen Peelgebied. Hier gebruiken we een 
klein stukje fietspad om vervolgens op de Wouterstraat te komen. 
Hier lag heel vroeger een laaggelegen ven: de Wouter. 

7. De route voert ons verder langs vakantiepark Center Parcs 
Limburgse Peel. Vlak na de laatste bungalows gaan we via een 
zandpad richting Gerard Smuldersstraat. Dit zandpad was in 
vroeger tijd eveneens een deel van het Turfstekerspad, dat de 
mensen uit Horst en Meterik naar de Peel voerde om turf te halen 
of te gaan steken. Op oude kaarten was dit het enige pad richting 
de Peel.  

8. Dit zandpad brengt ons bij de uitlopers van de Schadijkse Bossen, 
een natuurrijk boscomplex met open heideterreinen. Dit 
natuurterrein met zijn zeldzame planten en dieren wordt beheerd 
door Staatsbosbeheer.  

9. Op dit stuk wandelroute zijn ook enkele comfortabele rustplaatsen. 
10. In de Schadijkse Bossen sluit de wandelroute aan op de bestaande 

wandelroute en passeren we weer een mooie eenden- en 
paddenpoel.  

11. De route loopt hier door een mooi stuk bos, dat grenst aan het 
gebied waar sinds een aantal 
jaren de slotconcerten van de 
landelijk bekende dialectgroep 
Rowwen Hèze plaatsvinden. 
Gedurende 1 weekend worden 
de natuurlijke geluiden 
overstemd door de fraaie tex-
mexsound van onze 
plaatselijke trots.  

12. Vanaf deze kant zien we in de verte de rand van het dorp America. 
Een verhard pad voert ons in die richting. De route slingert verder 

door het dorp (Past. Jansenstraat, Kabroekstraat, stukje 
Schiksedijk). In de Nusseleinstraat, de “hoofdstraat” van het dorp, 
is volop gelegenheid om iets te drinken of te eten. Bijvoorbeeld: bij 
Café d’n Tref, bij Warme Bakker J. Ummenthun een lekker stuk 
vlaai, een turfbroodje of “klûntjeswèk” , bij Cafetaria Hap & Stap 
en het nieuwe Café Station America. Vervolgens  komen we op het 
fraaie kerkplein met de St. Jozefkerk uit 1893 en aan de spoorlijn 
de eigentijdse kiosk. Hier lag vroeger Wachtpost 16.  

13. Aan de Past. Jeukenstraat zijn enkele oude, interessante gebouwen 
gelegen. Hier ligt ook 
Oudheidkamer de Moeëk van de 
St. Werkgroep Oud America. Hier 
worden America’s “schatten” uit 
het verleden bewaard. Op 
zaterdagmiddagen en op afspraak 
is dit leuke museumpje geopend 
voor wandelaars en andere 
belangstellenden.  

14. Het geboortehuis van de medeoprichter van de DAF – 
autofabrieken, Huub van Doorne, ligt tegenover Café Boëms Jeu, 
thuisbasis van de groep Rowwen Hèze en het eindpunt van de 
wandelroute. 

15. Een goed kop koffie met een overheerlijk stuk Limburgse vlaai of 
een lekker biertje of gewoon iets fris zal na zo’n stevige wandeling 
vast en zeker smaken.  

 
 
 
 
 
 

 


