
Adresgegevens
De Boswinkel Amsterdamse Bos
Openingstijden: di t/m zo van 10.00 - 17.00
Bosbaanweg 5, Amstelveen
020 545 6100
deboswinkel@amsterdam.nl

Colofon
Foto Peel Gert Jan van Rooij
Foto pimpelmees Aardwolf 6886 Flickr.com
Foto tentoonstelling Jeroen Hogenboom
Foto herfst Marijke Mooij
Foto paddenstoelen archief Amsterdamse Bos

Uitgave Amsterdamse Bos, juli 2017

Kijk ook op www.amsterdamsebos.nl voor actuele informatie
Volg ons op www.facebook.com/amsterdamsebos

attracties
De Boswinkel
In De Boswinkel staan 
we met plezier klaar voor 
alle vragen over het Bos. 
Beneden vind je een veel- 
zijdig assortiment. Boven is 
de tentoonstelling Bos op 
zolder. De toegang is gratis. 
De Boswinkel is open van 
di t/m zo van 10.00u tot 
17.00u.
amsterdamsebos.nl

Seizoensspeurtocht
Doe samen een speurtocht. 
In De Boswinkel af te halen 
tot 15.00u. De kosten zijn  
€ 6,- per rugzak, één rugzak 
is geschikt voor vier perso-
nen vanaf 6 jaar.  
Borg € 10,- contant.

Boskabouterpad
Kabouter Puntmuts gaat op 
avontuur, ga jij ook mee? 
Start bij De Boswinkel.  
Het Boskabouterpakket kost 
€ 7,50 en bestaat uit een 
rugzak met kaboutermuts, 
loeppotje, kleurplaat en 
Boskabouteropdrachten 
(Nederlands of Engels).  
De Boskabouteropdrachten 
kosten los € 1,50.

Wandelroutes
In het Bos kun je prachtige 
wandelingen maken.  
De wandelroutes zijn te koop 
in De Boswinkel.

Spa Sport Hotel ZUIVER
Bij Spa Sport Hotel ZUIVER 
kun je eindeloos genieten en 
ontspannen.  
zuiveramsterdam.nl

Boerderij Meerzicht
Na een prachtige wande-
ling in het Bos smaakt een 
pannenkoek bij Boerderij 
Meerzicht extra lekker. 
boerderijmeerzicht.nl

Geitenboerderij
Geitenboerderij Ridammer-
hoeve ligt midden in het 
Bos en bestaat o.a. uit een 
kinderboerderij, een kaas- 
makerij en een speeltuin.  
geitenboerderij.nl

Paviljoen Chez Favié
Aan De Duizendmeterweg 
ligt paviljoen Chez Favié dat 
het hele jaar open is voor 
een hapje en een drankje. 
chezfavie.nl

Camping
Een prachtige camping in de 
natuur en toch dicht bij het 
centrum van Amsterdam.
campingamsterdamsebos.nl

SUP & Meer (Stand up 
Paddling)
Huur een SUP-board of volg 
een SUP-les op het prach-
tige Nieuwe Meer en in het 
Amsterdamse Bos. 
supenmeer.nl

Grand Café de Bosbaan
Geniet bij Grand Café de 
Bosbaan van het fraaie uit-
zicht op de Bosbaan en  
de groene omgeving van  
het Bos.
debosbaan.nl

De Veranda
Restaurant aan de rand van 
het Bos met uitzicht op het 
groen.  
deveranda.nl

Miniport World
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen 
zélf een boot besturen in de 
Grote Vijver.  
Open tot eind oktober.
miniportworld.com

Museumtram
De Museumtram vertrekt
iedere zondag t/m eind
oktober vanaf het Haarlem-
mermeerstation en heeft 
diverse haltes langs  
het Amsterdamse Bos.
museumtramlijn.org

Kinderbaden
Voor peuters en kleuters zijn 
er twee speelbaden in het 
Bos. De kinderbaden zijn in 
september geopend als het 
warmer is dan 20 graden. 
amsterdamsebos.nl

Klimpark Fun Forest
Slinger van boom naar 
boom door het Bos via 
touwen, ladders, bruggen en 
tokkelbanen. 
funforest.nl

Kanoverhuur
Aan de Grote Speelweide 
vind je de kano- en water- 
fietsenverhuur.  
Open tot eind oktober. 
kanoverhuur-adam.nl

Bosbus
De bus rijdt tot 30 oktober 
elke zon- en feestdag een 
prachtige route door het 
Amsterdamse Bos.  
Startpunt bij De Boswinkel.
amsterdamsebos.nl/bosbus

Segway
Verken het Bos met een  
elektrische Segway. 
segwaytoursamsterdamsebos.nl

Veerpont ‘Ome Piet’
Dit fiets- en voetveer-
pontje vaart tussen de 
Nieuwemeerdijk en het 
Amsterdamse Bos. 
Op zaterdag tussen 12.00  
en 18.00 uur.  
Tot en met zondag 15 oktober 
tussen 11.00u en 19.00u.
nieuwemeer.info/veerpont

Veerpont Nieuwe Meer
De veerpont vaart tot en 
met 15 oktober op zon-
dag tussen de noordelijke 
oeverlanden van het Nieuwe 
Meer (bij Paviljoen Aquarius) 
en de Meerkade in het 
Amsterdamse Bos.  
Afvaart is elk kwartier tussen 
12.00u en 18.00u.
rederij-oeverloos.nl

Speeleilanden
Op deze spannende water-
speelplek kunnen kinderen 
zich helemaal uitleven.  
De eilanden zijn bereikbaar 
met wankele loopbruggen en 
een zelf te bedienen pontje.
amsterdamsebos.nl

Herfstkalender
Amsterdamse Bos
2017

September, oktober, november



Voor het hele 
gezin
Rondvaartboot
Start Amsterdamse Manege
Vaar met de boswachter door het 
Amsterdamse Bos:
zo 10 september - vertrek 14.00u
zo 24 september - vertrek 14.00u
Kosten € 10,- p.p. en € 6,- voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Reserveren en kaartverkoop in 
De Boswinkel: 020 545 6100.

elke woensdag van 13-9 t/m 1-11 om 10.05u
Peuters in het Wild
Start: De Boswinkel
Is jouw peuter een boswachter in de dop? 
Doe dan mee met Peuters in het Wild, voor 
peuters en hun ouders/begeleiders.  
We eindigen met een verhaal of een spel  
bij De Boshalte. 
Kosten € 7,- per peuter, we starten met 
minimaal 3 peuters. O.l.v. Natuur is een Feest.

zo 3 september 12.00u - 13.30u - 15.00u
Van Pelgrimsstaf tot toverstok (6 - 11 jaar)
Start: De Boswinkel
Stokken spreken tot de verbeelding. Je kunt 
er van alles van maken. We gaan de stokken
bewerken. O.l.v. Natuur is een Feest. 
Kosten € 5,- voor kinderen en € 2,50 voor 
volwassenen. 

zo 17 september 12.00u - 13.30u - 15.00u
Kriebeldiertjeslab (4 - 9 jaar)
Start: De Boswinkel
Kan een slak op z’n kop lopen? Hoe snel 
kruipt een worm weer in de grond? We gaan 
op onderzoek uit! O.l.v. Natuur is een Feest. 
Kosten € 5,- voor kinderen en € 2,50 voor 
volwassenen.

zo 24 september 14.00u 
Bosmobiel special met de boswachter
Start: Grote parkeerplaats Geitenboerderij
Stap in de Bosmobiel, luister naar de verhalen 
van de boswachter en geniet van het mooie 
uitzicht. Max 10 deelnemers.  
Kosten: € 5,- p.p. Contant en gepast betalen.

zo 1 oktober 10.00u tot 16.00u open inloop
Nestkastjes timmeren
Start: De Boswinkel
Het is bijna dierendag, dus tijd om een nest-
kast te timmeren voor de vogels in de tuin. 
Kosten: €5,- per nestkast. 

zo 15 oktober 11.00u – 18.00u 
Pure Markt
Op de markt vind je pure producten, verkocht 
door de producenten zelf. 
Puremarkt.nl

zo 15 oktober 12.00u - 13.30u - 15.00u
Heksen (4 - 9 jaar)
Start: De Boswinkel
Doe je tovenaarshoed op, kom samen een 
toverbrouwsel maken en race op een echte 
heksenbezem door het Bos! O.l.v. Natuur is 
een Feest. Kosten € 5,- voor kinderen en  
€ 2,50 voor volwassenen.

zo 22 oktober 14.00u (begin herfstvakantie)
Herfstwandeling 
Start: De Boswinkel 
Ga mee op pad met de boswachter en geniet 
van de mooiste herfstkleuren en padden- 
stoelen. Kosten € 5,- per persoon.  
O.l.v. een boswachter.

di 24 oktober 12.00u - 13.30u - 15.00u
Kabouterpretpark (4 - 11 jaar)
Start: De Boswinkel
Kabouters Wipneus en Pim vervelen zich. 
Helpen jullie om een pretpark voor ze te 
bouwen? O.l.v. Natuur is een Feest.  
Kosten € 5,- voor kinderen en € 2,50 voor 
volwassenen.

wo 25 oktober 12.00u – 13.30u – 15.00u 
Vogelsnack 
Start: De Boswinkel
Zoek met ons allerlei lekkere besjes en maak 
een vogelvoederhanger voor in de tuin. 
Kosten €5,- per persoon. O.l.v. de bosjuf.

do 26 oktober 12.00u - 13.30u - 15.00u
Oervolk (3 - 8 jaar)
Start: De Boswinkel
Gecamoufleerd met modder of besjes leren 
we een medicijn maken tegen brandneteljeuk 
en maken we een hut voor de wolfshond. 
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten € 5,- voor 
kinderen en € 2,50 voor volwassenen. 

vr 27 oktober 
Herfstspeurtocht (vanaf 6 jaar) 
Start: De Boswinkel
Het Bos heeft hele mooie paddenstoelen, dus 
tijd voor de herfstspeurtocht. Een rugzak huur 
je voor € 6,-. Eén rugzak is geschikt voor vier 
personen. Borg € 10,- contant. Tussen 10.00u 
en 15.00u starten.

za 28 oktober 19.00u (gezinnen) en 21.00u
Nacht van de Nacht 
Start: Grote parkeerplaats Geitenboerderij
Het Bos is ’s avonds donker en heel stil, of 
toch niet? Wandel tijdens de Nacht van de 
Nacht door het donkere Bos. Kosten € 5,- p.p. 
Contant en gepast betalen.
O.l.v. een boswachter. 

za 28 oktober 19.00 - 19.30 - 20:00 
(maximaal 50 klimmers per starttijd)
Nachtklimmen bij Fun Forest 
Start: balie van Fun Forest 
Durf jij in het donker te klimmen? Kom dan 
nachtklimmen bij Fun Forest. Onder 12 jaar 
moet er verplicht een volwassene mee. 
Kosten: Jongeren (12 t/m 17) jaar en kinderen 
(8 t/m 11) €23,95. Volwassenen (v.a. 18 jaar) 
€ 25,95 
Aanmelden: funforest.nl 

zo 29 oktober 10.30u 
Herfstvaart naar het Bos
Start: NDSM-werf
Vaar vanaf de NDSM-werf naar het 
Amsterdamse Bos. In het Bos kun je naar 
allerlei attracties. Je kaartje is ook geldig  
op de elektrische Bosbus, die tussen de 
attracties rijdt. De boot vertrekt weer om 
15.15 naar het centrum. Kosten: Retour volw. 
boot + retour bosbus + 2 consumpties  
€ 29,50, kind 4 t/m 11 jaar: € 13,50
Enkele reis volw. incl. enkele rit bosbus:  
€ 15,- kind 4 t/m 11 jaar: € 7,50
Fiets: € 2,50 enkele reis
Stadspas geeft 20% korting
info en reserveren: move-amsterdam.nl

zo 29 oktober 12.00u - 13.30u - 15.00u
De Gruffalo (2 - 7 jaar) 
Start: De Boswinkel
Muis is niet bang, want hij heeft de Gruffalo 
als vriend. Jij kunt nu ook de Gruffalo ont-
moeten en samen met hem in het Bos spelen. 
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten € 5,- voor 
kinderen en € 2,50 voor volwassenen.

zo 5 november 12.00u - 13.30u - 15.00u
Hutten bouwen (4 - 11 jaar)
Start: De Boswinkel
Het Oervolk slaat z’n kamp op voor de winter. 
Iedereen helpt mee met het bouwen van de 
hutten. O.l.v. Natuur is een Feest.  
Kosten € 5,- voor kinderen en € 2,50 voor 
volwassenen.

zo 12 november 12.00u - 13.30u - 15.00u
Dinopark (4 - 11 jaar)
Start: De Boswinkel
De dino’s zijn tot leven gebracht in het 
Pretpark Dinoland. Maak een dierentuin met 
dinosaurussen, vulkanen en safari-auto’s. 
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten € 5,- voor 
kinderen en € 2,50 voor volwassenen.

Voor volwassenen
elke di en wo in september - 13.30
Bosmobiel
Start: De Boswinkel
Geniet van de vele vergezichten van het Bos. 
Speciaal voor minder mobiele mensen. 
Kosten € 10,- p.p. inclusief koffie en gebak. 

elke eerste dinsdag van de maand
start 13.00u
Meetingpoint
Start: De Boswinkel
Zonder gids, samen met andere wandelaars 
op pad. Afwisselende routes.  
Kosten € 1,50 p.p.

zo 3 september 12.30u tot 15.30u
Eten uit de natuur
Start: parkeerplaats Groot Kinderbad
Leer welke planten je kunt eten en hoe je 
daar de lekkerste gerechten mee maakt.
Kosten € 8,- per persoon, vooraf betalen bij 
De Boswinkel. O.l.v. bioloog Wies Teepe.

zo 8 oktober  
9.30u beginners 11.00u gevorderden 
Canicross Workshop
Start: Arena bij Amsterdamse Manege 
Beginners kunnen aan de sport proeven en 
de gevorderden gaan een cross ronde van 
ongeveer 4 km lopen. 
Beginnersgroep max. vijf deelnemers.  
De materialen kun je lenen. Kosten: € 5,- 
per persoon.  
O.l.v. boswachter Annemiek Stevenhagen. 

zo 15 oktober 14.00u
Paddenstoelen rondleiding
Start: De Boswinkel
We starten met een lezing over padden- 
stoelen. In het Bos proberen we zo veel 
mogelijk verschillende soorten padden- 
stoelen te vinden. Max. 16 deelnemers.  
Kosten € 5,- per persoon. O.l.v. padden- 
stoelenexperts Henk en Jenny Breij.

za 4 november 10.00u tot 14.00u
Natuurwerkdag
Start: De Boswinkel
Kom op de Nationale Natuurwerkdag het 
Amsterdamse Bos een handje helpen!  
Trek een regenjas en laarzen aan. 
Handschoenen en gereedschap worden  
verzorgd. Max. 20 deelnemers. 

zo 12 november 12.30u tot 15.30u
Eten uit de natuur
Start: parkeerplaats Groot Kinderbad
Leer welke planten je kunt eten en hoe je 
daar de lekkerste gerechten mee maakt.
Kosten € 8,- per persoon, vooraf betalen bij 
De Boswinkel. O.l.v. bioloog Wies Teepe.

zo 19 november 9.00u
Lange ochtendwandeling met de 
boswachter
Start: grote parkeerplaats Geitenboerderij 
Maak samen met de boswachter een lange 
wandeling en geniet na afloop van kopje 
koffie. Kosten € 5,- per persoon, contant en 
gepast betalen. O.l.v. een boswachter. 

zo 26 november 14.00u 
Herfstwandeling met de boswachter
Start: Parkeerplaats Radarterrein 
Met de boswachter op pad leer je van alles 
over het Amsterdamse Bos. Kosten € 5,- per 
persoon, contant en gepast betalen.  
O.l.v. een boswachter.

Sport
Tot en met oktober elke za & zo 9.00u
GeitenYoga
Aanmelden via hoi@yogalesje.nl

za 9 september
X Race
Hardloopevent voor ouder en kind
xracenl.nl

vr 29 september
Bosbaan Triathlon
Afstanden: 750 m zwemmen, 20 km fietsen,  
5 km hardlopen
amsterdamsetriathlons.nl

za 30 september
Bosbaan Triathlon
Olympische afstand, Bosbaanweg afsluiting 
van 8.00-13.00u 
amsterdamsetriathlons.nl

zo 1 oktober
Sri Chinmoy Self Transcendence 100 km  
en 50 km 
Een prachtig parcours in het Amsterdamse 
Bos maakt dit één van de leukste ultraruns 
van het jaar!
nl.srichinmoyraces.org

zo 1 oktober
Run for Kika
Ren op zondag 1 oktober een afstand naar 
keuze voor Stichting Kinderen Kankervrij. 
runforkika.nl

za 28 oktober
Wandeling voor KNGF
De opbrengst komt ten goede aan KNGF 
Geleidehonden. 
kngf.nl 

za 4 november
Pop up modderrun
popuprun.nl

Kunst en Cultuur
t/m za 9 september. Op di t/m za 21.00u
Zomervoorstelling Bostheater Julius Caesar 
Een coproductie van Orkater en het 
Bostheater 
bostheater.nl

wo 6 & wo 13 september 15.00u
Het Kleine Theater speelt Rapunzel 
Kinderen vanaf 3 jaar kunnen naar een  
speciale voorstelling van Rapunzel. 
bostheater.nl

Live at Amsterdamse Bos 
Live at Amsterdamse Bos organiseert deze 
zomer weer een reeks magische openlucht-
concerten in het Amsterdamse Bostheater. 
Zo 3 september Milow
Zo 10 september Matisyahu
Vr 15 september Memphis Maniacs
Zo 17 september Live at classique Tubular 
Bells & Canto Ostinato
liveatamsterdamsebos.nl 

31 augustus - 1 januari 
Boslust 
De lustrumeditie van de beeldententoon- 
stelling in het Amsterdamse Bos in samen-
werking met de Nederlandse Kring van 
Beeldhouwers.

De Peel
Een tijdelijk kunstwerk op de Grote Speel-
weide door de internationaal bekende 
Amsterdamse kunstenaar en filmmaker 
Gabriel Lester (zie foto op de voorkant).

herfst 2017

actuele informatie en aanmelden: www.amsterdamsebos.nl

activiteiten & evenementen


