
 

 
 

Fietsroute Turfstekers route 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Theetuin, Schenkerij & Lunchwei De Turfstaeker, Schepengraaf 19 in Ospel 

Pauzeplaats na 10,5 km: Betsie's Hof, Bosweg 8 in Asten-Heusden (zie beneden voor 

openingstijden en reserveren) 

Afstand: 34 km 

 

Een fietsroute rondom de Groote Peel die heel toepasselijk begint bij Theetuin De 

Turfstaeker. Je fietst door het boerenland dat ooit een ruig hoogveengebied was. Hier 

verrichtten de turfstekers lange tijd hun arbeid onder zware omstandigheden. Onderweg kun 

je stoppen bij Betsie's Hof, waar je streekproducten kunt krijgen die zijn bereid op de wijze 

zoals dat gebeurde in de tijd van de turfstekers. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid 

 

1. Verlaat Theetuin De Turfstaeker (zie A) en sla L. 

 

2. Houd na ca. 80 meter R aan en houd direct daarna L aan. Je volgt nu KP 5 (zie B). 

 

3. Na KP 5 volg je KP 94. 

 

4. Na KP 94 volg je KP 65. 

 

5. Na KP 65 fiets je richting KP 48, maar na ca. 1 km ga je R op de Bosweg. 

 

6. Na ca. 125 vind je aan je linkerhand pauzeplaats Betsie's Hof (zie C). 

 

7. Na Betsie's Hof vervolg je de Bosweg. Aan het eind R ('t Hoekske). 

 

8. Aan het eind L (Antoniusstraat). 

 

9. Aan het eind de voorrangsweg oversteken (Patrijsweg). 

 

10. Aan het eind R (Pannenhoef). 

 

11. Neem de eerste weg L (Bleekerweg). 



 

12. Aan het eind R en even later de voorrangsweg oversteken. 

 

13. Aan het eind L (Smientweg). 

 

14. Neem de eerste weg R vóór de bosrand (Roerdompweg). Je volgt nu KP 89. 

 

15. Na KP 89 volg je KP 30. Let op: Na ca. 900 meter gaat de route naar KP 30 naar L. Ga daar 

niet L maar rechtdoor (Kleine Heitrak). 

 

16. Neem de tweede weg L (Ericaweg). Je volgt nu KP 20. 

 

17. Na KP 20 volg je KP 95. 

 

18. Na KP 95 volg je KP 8. 

 

19. Na KP 8 volg je KP 7 (zie D). 

 

20. Na KP 7 ga je rechtdoor . 

 

21. Neem de eerste weg R. 

 

22. Neem de eerste weg L (Schepengraaf). 

 

23. Schepengraaf volgen door twee keer L aan te houden. Na ca. 150 ben je weer bij De 

Turfstaeker, het startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Theetuin, Schenkerij & Lunchwei De Turfstaeker 

De Turfstaeker ligt op steenworp afstand van Nationaal Park de Groote Peel. De theetuin 

ademt een landelijke sfeer. Je hebt het idee dat je in en tussen de weilanden zit. 

Ga je eropuit en ben je toe aan een moment van rust? Dan ben je welkom in Theetuin de 

Turfstaeker. Je kunt hier genieten van een goede kop koffie/thee maar tevens van een 

sandwich, lunch of High Tea (deze laatste twee wel op afspraak). De Turfstaeker is de ideale 

pleisterplaats voor wandelaars, fietsers, ruiters en menners.  Voor meer informatie en 

openingstijden klik hier 

 

B. Buitencentrum De Pelen 

Fietsend naar KP 5 zie je aan je rechterhand Buitencentrum De Pelen van Staatsbosbeheer 

liggen. Buitencentrum De Pelen (voorheen Mijl op Zeven) ligt aan de rand van Nationaal Park 

De Groote Peel (zie D). Het is het start- en eindpunt van alle activiteiten die Staatsbosbeheer 

in en om dit natuurgebied organiseert. Het gebouw is bijzonder omdat het volledig ecologisch 

gebouwd is. Het heeft bijvoorbeeld sedumplanten als isolatie voor het dak en zonnecellen om 

elektriciteit op te wekken. In het Buitencentrum zijn veel producten te koop zoals fiets- en 

wandelkaarten, boeken en souvenirs. Bij de informatiebalie worden doe- en ontdektochten 

verhuurd en starten verschillende activiteiten. Bron tekst: Staatsbosbeheer 

http://www.deturfstaeker.nl/


 

C. Betsie's Hof 

Verscholen in het AA-dal tussen kasteel en Werthe 

Ligt mijn ‘natuurlijk’ domein, in weidse verte 

Ik pluk mijn fruit in een romantische boerenhof 

Verwerk ’t op grootmoeders wijze, ben geen prof 

Trots ben ik op m’n producten, vers van ’t mes 

Geweckt, geschikt op kleur, in pot of fles 

In mijn winkeltje mag je keuren en proeven 

Cadeaumandjes samenstellen, ’t is er aangenaam vertoeven 

Een praatje een grap het kan allemaal 

de gezelligheid staat centraal 

Samengevoegd in een bourgondische sfeer 

Soms uw belangstelling gewekt? 

Kom ook ‘ns ’n keer! 

 

De winkel van Betsie's Hof is geopend op zaterdag van 10 tot 16 uur. Bezoek kan alléén op 

afspraak. Bij voorkeur een dag van tevoren telefonisch reserveren (zondags gesloten). Tevens 

beschikt Betsie's Hof over een automaat waar je 24 uur per dag terecht kunt voor dagverse 

scharreleieren, diverse producten en kadomandjes. Voor meer informatie klik hier 

 

D. Nationaal Park de Groote Peel 

Tussen KP 8 en KP 7 fiets je langs en door de Groote Peel, een hoogveengebied waar in het 

verleden turf is gestoken. Het natuurgebied ligt in de driehoek Meijel-Asten-Nederweert. 

Vroeger lag hier op de grens van Limburg en Noord-Brabant een enorm groot en ruig 

hoogveengebied. Daar zijn nu nog maar een paar restanten van overgebleven. Je vindt er nog 

veel restanten van de zoektocht naar turf, het 'zwarte goud van de Peel'. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.betsieshof.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

