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attracties
De Boswinkel
In De Boswinkel staan we met 
plezier klaar voor alle vragen over 
het Bos. Boven is de tentoonstel-
ling 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 rugzakje, 
één rugzak is geschikt voor vier 
personen en 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, kleur-
plaat en Boskabouteropdrachten 
(Nederlands of Engels). De 
Boskabouteropdrachten kosten 
los € 1,50.

Wandelroutes
In het Bos kun je prachtige wan-
delingen maken. Er zijn 7 wandel-
routes te koop in De Boswinkel.

Spa Sport Hotel ZUIVER
Bij Spa Sport Hotel ZUIVER kun je 
eindeloos genieten en ontspan-
nen. zuiveramsterdam.nl

Boerderij Meerzicht
Na een prachtige wandeling in 
het Bos smaakt een pannenkoek 
bij Boerderij Meerzicht extra lek-
ker. boerderijmeerzicht.nl

Geitenboerderij Ridammerhoeve 
Deze Biologisch-dynamische 
boerderij ligt midden in het Bos 
en bestaat o.a. uit een 
kinderboerderij, een kaasmakerij 
en een speeltuin. geitenboerderij.
nl

Camping
Een prachtige camping in de nat-
uur en toch dicht bij het centrum 
van Amsterdam.campingamster-
damsebos.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

Fietsverhuur De Boshalte
Bij de hoofdingang van het 
Bos kun je het hele jaar fietsen, 
elliptigo’s en tandems huren. 
amsterdamsebosfietsverhuur.nl

Grand Café de Bosbaan
Geniet bij Grand Café de Bosbaan 
van het fraaie uitzicht op de 
roeibaan en de groene omgeving 
van het Bos.debosbaan.nl

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

Museumtram
De Museumtram vertrekt 
iedere zondag van het 
Haarlemmermeerstation en 
heeft diverse haltes langs het 
Amsterdamse Bos. museumtram-
lijn.org

Kinderbaden
Voor peuters en kleuters zijn 
er twee speelbaden in het Bos. 
De kinderbaden zijn van mei 
t/m 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 tokkel-banen. funfor-
est.nl

Kanoverhuur
Aan de Grote Speelweide vind je 
de kano- en waterfietsenverhuur. 
kanoverhuur-adam.nl

Veerpont
Fiets- en voetveerpontje 
(‘Ome Piet’) vaart tussen 
de Nieuwemeerdijk en het 
Amsterdamse Bos. 
Op zaterdagen van 12.00 tot 
18.00 uur. Op zon- en feestdagen 
11.00u tot 19.00u.
nieuwemeer.info/veerpont

Poel’s Up
In de Amstelveense Poel, achter 
het raadhuis van Amstelveen, ligt 
Poel’s Up:
een drijvend zwembad met bar 
en een fenomenaal uitzicht over 
de Poel. Je kunt er
ook suppen en bootcampen! 
poelsup.nl

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

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



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 1 april & 6 mei 
11.00u – 18.00u 
Pure Markt 
Op de markt vind je pure producten, 
verkocht door de producenten zelf. 
Puremarkt.nl

Rondvaartboot
Start Amsterdamse Manege
Vaar met de boswachter door het 
Amsterdamse Bos
Zo 22 april - vertrek 14.00u
Zo 6 mei - vertrek 14.00u
Zo 20 mei - vertrek 14.00u
Kosten € 12,- p.p. en € 6,- voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. 

Elke woensdag
10.00u
Peuters in het Wild ( 2 – 4 jaar)
Start: De Boswinkel
Is jouw peuter een echte boswachter in de 
dop? Doe dan mee met Peuters in het Wild. 
Voor peuters en hun ouders! O.l.v. Natuur is 
een feest. Kosten 7,50 per peuter. 

Zo 4 maart
14.00u
Koeienwandeling
Start: parkeerplaats Bosrandweg
Ga met de boswachter op pad en 
bekijk de Schotse Hooglanders. Het zijn 
prachtige dieren, die ook nog eens zeer 
nuttig werk doen. Kosten € 5,- p.p. contant 
en gepast betalen.

Zo  11 maart 
12.00u – 13.30u – 15.00u
Wakker Worden ( 4 – 9 jaar)
Start: De Boswinkel
Egeltje wordt wakker uit winterslaap. Maar 
wat ligt daar. Allemaal blikjes en plastic 
zakjes in het bos. Wat een troep! Mensen 
moeten eens wakker worden. Samen gaan 
we het Bos opruimen. Met touwtjes maken 
we blikjes en andere rotzooi vast aan een 
wakker wordt stok. O.l.v. Natuur is een 
Feest. Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 
voor volwassenen. 

Zo 18 maart
14.00u
Ringslagexcursie met de boswachter
Start: Eetcafé Silversant, Bovenkerk
Terwijl je samen met boswachter Annemiek 
Stevenhagen door het Bos loopt vertelt 
ze over broeihopen en het poelgebied, de 
belangrijkste woonplek van de ringslang. 
Kosten € 5,- p.p. contant en gepast betalen. 

Zo  25 maart 
12.00u – 13.30u – 15.00u
Piraten in het Bos ( 2 – 7 jaar)
Start: De Boswinkel
Zeerover Fabiaan zoekt jonge piraten! In 
het bos krijg je Piratenles. Je gaat over een 
stam lopen. In een grot durven kruipen, 
vechten met het worm-monster, schatkaart 
maken en tenslotte vind je ook nog een 
heuse Piratenschat! O.l.v. Natuur is een 
Feest. Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 
voor volwassenen. 

Zo 25 maart
14.00u
Start: De Boswinkel
Bomen met Wouter-fietstocht
Altijd al meer willen weten over de bomen 
in het Bos? Fiets dan mee met bioloog  
Wouter van der Wulp. Onderweg boomt hij 
ook over ontwerp en geschiedenis van het 
Bos, het water, de bijzondere bruggen en 
nog veel meer. Maximaal 15 deelnemers, 
met een eigen fiets. Kosten € 5,- p.p.

Zo  1 april 
12.00u – 13.30u – 15.00u
Help de Paashaas ( 2 – 7 jaar)
Start: De Boswinkel
O jee, de Paashaas is al haar eieren kwijt! 
Help jij ze zoeken? Misschien mag je zelf 
ook nog wel een eitje snoepen! O.l.v. 
Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen. 

Ma 2 april 
14.00u
Schinkelpolder
Start: Parkeerplaats Bosrandweg
Wandel met de boswachter door de 
Schinkelpolder en zie wat de lente te 
bieden heeft.  Kosten € 5,- p.p. contant en 
gepast betalen.

Zo  8 april 
12.00u – 13.30u – 15.00u
Kabouterpretpark ( 4 – 9 jaar)
Start: De Boswinkel
Wipneus en Pim vervelen zich. Ze willen 
naar een pretpark. Kunnen jullie dat maken 
voor de kabouters? Je gaat buiten knutse-
len met takjes en touw. O, wat een plezier 
zullen ze hebben in de achtbaan, roetsssjjjj! 
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen.

Zo 15  april 
9.00u
Fietstocht met de boswachter
Start: De Boswinkel
Fietsend door het Bos kom je veel mooie 
plekken tegen. Maar met een boswachter 
op fietstocht zie je zo veel meer. Kosten € 
5,- p.p. contant en gepast betalen. Eigen 
fiets mee. 

Zo  22 april 
12.00u – 13.30u – 15.00u
Bospesto maken ( 4 – 11 jaar)
Start: De Boswinkel
Lekkerbekken gezocht! Er groeien smake-
lijke plantjes in het Bos we lekkere pesto 
van maken en oppeuzelen. O.l.v. Natuur 
is een Feest. Kosten €5,- voor kinderen en 
€2,50 voor volwassenen.

Za 28  april 
20.00u
Een Bos vol vogels
Start: Grote parkeerplaats Geitenboerderij, 
Beheerkantoor Amsterdamse Bos
Ga met de boswachter op pad op zoek naar 
vogels. Er leeft in het Bos veel meer dan je 
denkt. Kosten € 5,- p.p. contant en gepast 
betalen.

zo 24 april 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 € 10,- per persoon, vooraf betalen 
bij De Boswinkel. O.l.v. bioloog Wies Teepe.

Vanaf mei elke di en wo - 13.30
Bosmobiel
Start: De Boswinkel
Geniet van de vele vergezichten van het 
Bos. Alleen voor minder mobiele mensen.
Kosten € 15,- p.p. inclusief koffie en gebak.

wo 2 mei 
12.00u – 13.30u – 15.00u
Oerwapens maken ( 6 – 11 jaar)
Start: De Boswinkel
Het Oervolk gaat op jacht. Maak eerst een 
eigen wapen: pijl en bogen, katapulten of 
een speer. Je leert werken met een zakmes. 
Super cool! O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten 
€5,- voor kinderen en €2,50 voor
volwassenen.

zo 6 mei 
12.00u – 13.30u – 15.00u
Kleine diertjes laboratorium ( 4 – 9 jaar)
Start: De Boswinkel
We gaan onderzoekjes doen over alles wat 
je van de beestjes wil weten, maar nooit 
gevraagd hebt. Kikker hoe hoog kun je 
springen? Hoe ziet wormenpoep eruit? 
Naaktslak, kun jij op je kop kruipen? O.l.v. 
Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen.

Wo 9 mei 
12.00u – 13.30u – 15.00u
Mol wil hier komen wonen? ( 2 – 7 jaar)
Start: De Boswinkel
Mol z’n huis is ingestort. Er kwam een bull-
dozer overheen omdat er gebouwd ging 
worden. Mol en z’n vriendjes zoeken een 
nieuwe plek om te wonen en eten te vin-
den. De kinderen bouwen huisjes in het Bos 
en zoeken eten voor de dieren. O.l.v. Natuur 
is een Feest. Kosten €5,- voor kinderen en 
€2,50 voor volwassenen.

Do 10 mei
8.00u??
Dauwtrappen met de boswachter
Start: Grote parkeerplaats Geitenboerderij
Sta vroeg op en wandel door het ontwa-
kende Bos op zoek naar vogels. Sta stil
met ogen dicht luister naar verschillende 
vogels. Max. 20 deelnemers.Kosten € 5,- p.p. 
contant en gepast betalen.

Zo 13 mei 
19.00u
Schemerwandeling met de boswachter
Start: Parkeerplaats Geitenboerderij
Samen met de boswachter loopt u door het 
stille Bos de zonsondergang tegemoet. Hij 
kan u van alles vertellen over de inwoners 
van het Bos.
Kosten € 5,- p.p. contant en gepast betalen.

Zo  20 mei 
10.30 - 12.00u – 13.30u – 15.00u
Gruffalo in het Bos ( 2 – 7 jaar)
Start: De Boswinkel
Muis heeft een vriend. Het is de Gruffalo! 
Ga mee met muis de Gruffalo zoeken. 
Ondertussen moet je wel oppassen voor 
Vos, Uil en Slang natuurlijk!
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen.

Zo 20 mei
14.00u 
Start: De Boswinkel
Bomen met Wouter-fietstocht
Altijd al meer willen weten over de bomen 
in het Bos? Fiets dan mee met bioloog  
Wouter van der Wulp. Onderweg boomt hij 
ook over ontwerp en geschiedenis van het 
Bos, het water, de bijzondere bruggen en 
nog veel meer.  Maximaal 15 deelnemers, 
met een eigen fiets. Kosten € 5,- p.p.

ma 21 mei 
12.00u – 13.30u – 15.00u
Oervolk ( 4 – 11 jaar)
Start: De Boswinkel
Het Oervolk viert feest. De hele middag 
kun je aansluiten bij allerlei Oeractiviteiten 
zoals speren snijden; bospesto maken; met 
pijl en boog leren schieten en Oerkleding 
maken. O.l.v. Natuur is een Feest. 
Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 voor 
volwassenen.

Zo 27 mei 
14.00u
heuvelwandeling
Start: De Boswinkel
Haal een diepe adem, en ruik de geur van 
dennen De Heuvel staat er vol mee. De 
boswachter laat zien waarom de Heuvel zo 
bijzonder is en neemt u mee op een lange 
wandeling. Duur 1,5 à 2 uur. 
Kosten € 5,- p.p. contant en gepast betalen.

Za & zo 10-11 maart  
NK Cross 
atletiek.nl

Za & zo 24-25 maart
SGW
Radarterrein
Nationale paardensport wedstrijd met 
Samengestelde Wedstrijd Amsterdamse 
Bos. Dressuur, springen en de spectaculaire 
cross country! Gratis toegang voor 
toeschouwers
sgwamsterdamsebos.nl

Ma 2 april, 49e Poelsterbosloop
poelster.nl

Vrij t/m zo 20 t/m 22 april
Paroba 

Za & zo 21&22 april
Hollandia NK (Bosbaanafsluiting)
hollandia-roeiwedstrijden.nl

Za 12 mei 
Water Canicross
www.canicrossnederland.nl

Ma t/m do 14 t/m 17 mei 
Avondvierdaagse rond het Bostheater

MoMo de Mol
t/m 4 april
MoMo de mol woont onder de grond en 
komt onder de grond van alles tegen.  
Tentoonstelling in De Boswinkel.

Zie ze vliegen
5 april t/m augustus
Bewonder veren, eieren en allerlei opge-
zette vogels in De Boswinkel. 

Vrij 25 mei & 26 mei
Diynamic & 909
Sfeervol dance event
diynamicfestival.com & 909.nl
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Voor actuele informatie: www.amsterdamsebos.nl
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