
Adresgegevens
De Boswinkel Amsterdamse Bos
Openingstijden: di t/m zo van 10.00 - 17.00
Bosbaanweg 5, Amstelveen
020 545 6100
deboswinkel@amsterdam.nl
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Kijk ook op www.amsterdamsebos.nl voor actuele informatie
Volg ons op www.facebook.com/amsterdamsebos
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attracties
De Boswinkel
In De Boswinkel staan we 
met plezier klaar voor alle 
vragen over het Bos. 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. Eén rugzak is 
geschikt voor 4 à 5 personen. 
Leeftijd: 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 kabouter-
muts, loeppotje, kleurplaat 
en Boskabouteropdrachten 
(Nederlands of Engels). 
De Boskabouteropdrachten 
kosten los €1,50.

Wandelroutes
In het Bos kun je prachtige 
wandelingen maken. Er zijn 
6 wandelroutes te koop voor 
€1,50 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 wandeling in 
het Bos smaakt een pannen-
koek bij Boerderij Meerzicht 
extra lekker.
boerderijmeerzicht.nl

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

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

Mini Captain
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen 
zélf een boot besturen in de 
Grote Vijver. 
minicaptain.nl

Museumtram
De Museumtram vertrekt 
vanaf 5 april iedere zon-
dag van het Haarlemmer- 
meerstation 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 van 
mei t/m september geopend 
als het warmer is dan 20 
graden. 
amsterdamsebos.nl

Het Bostheater
Tijdens het buitenseizoen 
brengt het Amsterdamse 
Bostheater nieuwe theater-
producties.  
bostheater.nl

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

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

Segway
Verken het Bos met een  
elektrische Segway. 
segwaytoursamsterdamsebos.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

Veerpont Nieuwe Meer
De veerpont vaart tussen 
de noordelijke oeverlan-
den van het Nieuwe Meer 
(bij Paviljoen Aquarius) 
en de Meerkade in het 
Amsterdamse Bos. Hij vaart 
op zaterdag van 12.00u tot
18.00u en op zon- en feest-
dagen van 11.00u tot 17.00u. 
De pont vaart ongeveer 
iedere 15 minuten af.  
rederij-oeverloos.nl

Fiets- en voetveerpontje 
‘Ome Piet’
Fiets- en voetveerpontje 
(‘Ome Piet’) vaart tussen 
de Nieuwemeerdijk en het 
Amsterdamse Bos. Op zater-
dagen van 12.00u tot 18.00u. 
Op zon- en feestdagen van 
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 uit-
zicht over de Poel. Je kunt er 
ook suppen en bootcampen! 
poelsup.nl

De Amsterdamse Manege
Op een prachtige plek 
midden in het Amsterdamse 
Bos ligt de Amsterdamse 
Manege. Dit unieke ruiter-
sportcentrum geeft les met 
respect voor paard en ruiter.
deamsterdamsemanege.nl

Manege Nieuw Amstelland
Deze manege is schitte-
rend gelegen aan de rand 
van Amsterdam in het 
Amsterdamse Bos. Er zijn rij-
lessen voor beginners en rui-
ters met ervaring. Met keuze 
uit privélessen of groepsles-
sen, zowel op paarden als op 
pony’s.
nieuwamstelland.nl

Cleanwalk
Amsterdamse Bos zet 
leenwandelstokken in tegen 
zwerfafval. Wandelaars kun-
nen een CleanWalk wandel-
stok en prikker ineen lenen 
bij De Boswinkel. De wandel-
stokken zijn handig en leuk 
om mee te wandelen, maar 
ook geschikt om dat ene lege 
blikje, pakje of plastic flesje 
in het Bos mee op te prik-
ken en terug te nemen. Het 
afval blijft aan de wandelstok 
hangen dankzij een 
speciale kartelpunt.

Lentekalender
Amsterdamse Bos

maart, april & mei 2020



Voor het hele gezin
Voor volwassenen
Informatie en aanmelden: 020 545 6100

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

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 (groot-)ouders! Elke keer 
een ander thema. O.l.v. Natuur is een Feest.
Wo 15 en 22 april 10.00u
Wo 6, 13 en 20 mei 10.00u
Kosten: € 7,50 per peuter. 

Vanaf 5 mei elke di en wo 13.30u
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.

Rondvaartboot
Start: De Amsterdamse Manege
Vaar met de boswachter door het 
Amsterdamse Bos. 
zo 5 & 19 april, vertrek 14.00u
ma 13 april, vertrek 13.00u & 14.30u
zo 3, 17 & 31 mei, vertrek 14.00u
Kosten: € 10,- p.p. en € 6,- voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. 

Zo 8 maart & Zo 17 mei
Buitenkans! (5 - 10 jaar) 
Activiteiten voor (vermoedelijk) hoogbe-
gaafde kinderen.
Start: Grote parkeerplaats Geitenboerderij
• Struinen met ouder en kind
13.30u tot 14.30u
Zin om samen met je kind in het Bos op 
onderzoek te gaan? Jullie ontdekken wat de 
natuur voor jou en je kind te bieden heeft, 
om samen verder te groeien. 
Kosten: € 15,- per ouder/kind koppel. 
Vooraf betalen in De Boswinkel. Minimaal 6, 
maximaal 8 koppels. 
• Struinen met ontwikkelingsgelijken 
15.00u tot 16.00u
In het Bos kun je heerlijk jezelf zijn. Tijdens 
het struinen maak je gebruik van al je zin-
tuigen. Elke keer staat er een ander thema 
centraal, waaraan een verhaal en opdrachten 
zijn gekoppeld. 
Kosten: € 10,- per kind. Vooraf betalen in 
De Boswinkel. Minimaal 6, maximaal 12 
deelnemers. 

Zo 8 maart 14.00u
Vogeleilandwandeling
Start: Grote Parkeerplaats Geitenboerderij
Het Vogeleiland is een goed bewaard 
geheim in het drukbezochte Amsterdamse 
Bos. Ga met de boswachter op stap en ont-
dek de schoonheid van het eiland. 
Kosten: € 5,- per persoon, contant en gepast 
betalen. O.l.v. een boswachter.

Zo 22 maart 14.00u
Voorjaarswandeling 
Start: De Boswinkel
De eerste voorjaarsbloeiers steken hun kop-
jes al boven de grond. Ga met de boswach-
ter op stap en leer over alles wat groeit en 
bloeit in het vroege voorjaar. 
Kosten: € 5,- per persoon. 
O.l.v. een boswachter.

Zo 29 maart 13.00u & 14.30u
Molletje zoekt een huis (2 - 6 jaar)
Start: De Boswinkel
Er is een bulldozer over het huisje van 
Molletje gereden. Molletje en zijn vriendjes 
zoeken daarom een nieuw huis. Willen jullie 
helpen dit voor ze te maken? 
Kosten: € 5,- voor kinderen en € 2,50 voor 
volwassenen. O.l.v. Natuur is een Feest.

Za 4 april 19.30u
Stiltewandeling
Start: De Boswinkel
Een wandeling van anderhalf uur om de rust 
en stilte in jezelf te ervaren. We lopen de 
schermering tegemoet, wat het wellicht 
makkelijker kan maken om innerlijke stilte te 
beleven. Na de wandeling is er gelegenheid 
om ervaringen te delen, of stil te blijven met 
een kopje thee of koffie. Kosten: € 5,-. 
Geschikt voor wandelaars vanaf 18 jaar. 

Zo 12 april 14.00u
Flierefluiterwandeling
Start: De Boswinkel
De zangvogels zijn weer druk op zoek naar 
een maatje en laten dat luidkeels horen! 
De boswachter probeert de zangvogels te 
laten zien en horen. 
Kosten: € 5,- per persoon. 
O.l.v. een boswachter.

Ma 13 april, Tweede Paasdag
De Boswinkel is open!

Ma 13 april 13.00u & 14.30u
Paasvaart
Start: De Amsterdamse Manege
Maak een rondvaart door de kronkelige 
wateren van het Amsterdamse Bos. Met een 
boswachter aan het roer! 
Kosten: € 10,- p.p. en € 6,- voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. 

Zo 26 april 13.00u & 14.30u
Heksen en Tovenaars (4 - 7 jaar)
Start: De Boswinkel
Kom als heks of tovenaar naar het Bos en 
leer toveren met dingen uit de natuur. 
Kosten: € 5,- voor kinderen en €2,50 voor 
volwassenen. O.l.v. Natuur is een Feest.

Zo 26 april 12.30u - 15.30u
Duurzaam wild plukken
Start: parkeerplaats Groot Kinderbad 
Leer welke planten je kunt eten en hoe je 
flora en fauna spaart. We sluiten de work-
shop af met lekkere gerechten. 
Kosten: € 10,- per persoon, vooraf betalen 
bij De Boswinkel. O.l.v. bioloog Wies Teepe.

Ma 27 april, Koningsdag 
De Boswinkel is gesloten

Wo 29 april 10.00u, 12.00u, 13.30u & 15.00u
De Gruffalo (7 - 12 jaar)
Start: De Boswinkel
De Gruffalo is weer in het Bos. Ga met muis, 
vos, uil en slang op zoek naar dit monster! 
Kosten: € 5,- voor kinderen en € 2,50 voor 
volwassenen. O.l.v. Natuur is een Feest.

Zo 3 mei 13.00u & 14.30u
Soorten jagen (7 - 12 jaar)
Start: De Boswinkel
Wie vindt de meeste soorten dieren en plan-
ten? Zoek uit hoe ze heten, of ze samenle-
ven of elkaar opeten. 
Kosten: € 5,- voor kinderen en € 2,50 voor 
volwassenen. O.l.v. Natuur is een Feest.

Zo 10 mei 14.00u
Familiewandeling 
Start: De Boswinkel
Het Amsterdamse Bos is een Bos voor jong 
en oud. Kom met het hele gezin wandelen 
en ontdek samen met de boswachter het 
Bos. Kosten: € 5,- per persoon. 
O.l.v. een boswachter. 

Zo 17 mei
Pure Markt
puremarkt.nl

Do 21 mei 8.00u
Dauwtrappen
Start: Grote Parkeerplaats Geitenboerderij
In de vroege uurtjes is het nog rustig in het 
Bos. De dauw staat nog op de grassprieten 
en het enige wat je hoort is het geluid van 
de vogels. Ga ‘s ochtends vroeg met de 
boswachter op pad en beleef de lente. 
Kosten: € 5.- per persoon, contact en gepast 
betalen. O.l.v. een boswachter. 

Zo 24 mei 13.00u & 14.30u
Vogels in de nesten
Start: De Boswinkel
In mei leggen alle vogels een ei! Maar wat 
voor ei en in wat voor nest? Dat leer je 
vandaag! 
Kosten: € 5,- voor kinderen en € 2,50 voor 
volwassenen. O.l.v. Natuur is een Feest.

Zo 24 mei 14.00u
Biodiversiteit in het Bos
Start: De Boswinkel
Wat is het precies en wat doet het Bos om 
de biodiversiteit te vergroten? 
Kosten: € 5.- per persoon. 
O.l.v. een boswachter. 

Sport

Zo 22 maart
Lentemarathon
Vandaag wordt de AmstelveenZ Lente-
marathon weer georganiseerd, die voor een 
deel door het Amsterdamse Bos gaat. 
lentemarathon.nl

Zo 5 april
Rokjesdagloop voor MS Stichting
rokjesdag.ms

Za 11 & Zo 12 april 
Skøllcup
Roeiwedstrijd op de Bosbaan.
skoll.nl

Ma 13 april
51ste Poelsterloop
poelster.nl

Vr 17 t/m Zo 19 april
Paroba Scouting
Dit weekend organiseert Paroba Scouting 
regionale scoutingwedstrijden in het 
Amsterdamse Bos. 
paroba.nl

Za 18 & Zo 19 april
Hollandia Roeiwedstrijden / NK Klein
Bosbaanwegafsluiting
Dit weekend vinden de Hollandia 
Roeiwedstrijden plaats op de Bosbaan. 
Tevens vindt het NK van kleine roeinummers 
plaats. 
kzrvhollandia.nl/roeien

Ma 11 t/m Do 14 mei
Avondvierdaagse
awv-aalsmeer.nl

Vr 29 mei
Nederlandse Kampioenschappen Sprint 
2020
watersportverbond.nl

Kunst en Cultuur

Za 18 april
Dachauherdenking 
Om 12.00u vindt de Dachauherdenking 
plaats in het Amsterdamse Bos. De bevrij-
ding van concentatiekamp Dachau op 
29 april 1945 wordt dan herdacht bij het 
Nationale Dachaumonument langs de 
Bosbaan. 
dachau.nl

Live at Amsterdamse Bos
Za 9 mei Joep Beving Henosis
Vr 22 & Za 23 mei The legends we’ve lost
liveatamsterdamsebos.nl

Za 30 mei
909
Dit festival komt al jaren naar het 
Amsterdamse Bos. Rollende techno, sprook-
jesachtige verlichting en een magische 
ambiance. 
909.nl

half maart t/m half juni
Woning gezocht!
Tentoonstelling in De Boswinkel
Welke dieren kun je in Nederland tegen-
komen? Op welke manier zijn de dieren 
‘gehuisvest’? Bijna elk dier heeft wel een 
plek waar hij kan schuilen of waar de jongen 
geboren kunnen worden. Verwonder je over 
de soms verrassende en slimme woonvormen 
van deze dieren.

lente 2020

Voor actuele informatie: www.amsterdamsebos.nl

activiteiten & evenementen


