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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 6 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 
natuur en toch dicht bij het cen-
trum 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

Het Bostheater
Ieder jaar brengt het 
Amsterdamse Bostheater 
gedurende de zomermaanden 
een nieuwe theaterproductie uit 
met een groots decor in het open-
luchttheater in het Amsterdamse 
Bos.

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. 
museumtramlijn.org

Kinderbaden
Voor peuters en kleuters zijn er twee speel-
baden 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. 
funforest.nl

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

Segway
Verken het Bos met een elektrische Segway. 
segwaytoursamsterdamsebos.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

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

Veerpont Nieuwe Meer
De veerpont vaart tussen de noordelijke 
oeverlanden van het Nieuwe Meer (bij Paviljoen 
Aquarius) en de Meerkade in het Amsterdamse 
Bos. Hij vaart op zondagen van 12.00 tot 18.00 
uur. Veerpont Nieuwe Meer vaart ongeveer 
iedere 15 minuten af.
rederij-oeverloos.nl

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

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

De Amsterdamse manege
Op een prachtige plek midden in het 
Amsterdamse Bos. In dit unieke ruiters-
portcentrum geven wij les met respect 
voor paard en ruiter.
deamsterdamsemanege.nl

Manege Nieuw Amstelland
Welkom op onze manege, schitterend 
gelegen aan de rand van Amsterdam in 
het Amsterdamse Bos. Wij geven rijlessen 
(op paarden en pony’s, zowel privé als in 
groepsverband) aan beginners en ruiters 
met ervaring.
nieuwamstelland.nl



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

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 Amsterdamse Manege
Vaar met de boswachter door het 
Amsterdamse Bos
Zo 3 & 17 juni - vertrek 14.00u
Zo 1, 15 & 29 juli - vertrek 14.00u
Zo 12 & 26 augustus - vertrek 14.00u
Kosten € 10,- p.p. en € 6,- voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. 

Elke woensdag t/m 18 juli 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  10 juni 
12.00u – 13.30u – 15.00u
De Toverdokter   (2 – 6jaar)
Start: De Boswinkel
Neem je zieke knuffeldier mee. Maak 
samen met de toverdokter een drankje of 
een toverstok. O.l.v. Natuur is een Feest. 
Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 voor 
volwassenen. 

 Zo  24 juni
12.00u – 13.30u – 15.00u
Piratenschool( 4 – 7 jaar)
Start: De Boswinkel
Aad Piraat zoekt stoere zeerovers. Maar dat 
ben je niet zomaar. Kun jij zwaardvechten, 
over een parcours heen klimmen en schat-
zoeken? Kom dan meedoen!O.l.v. Natuur 
is een Feest. Kosten €5,- voor kinderen en 
€2,50 voor volwassenen. 

Zo 24 juni 
13:30u
Fietssafari
Start: De Boswinkel
Ontdekkingstocht met bioloog Wouter van 
der Wulp langs bijzondere plekken, bomen, 
bruggen, kunstwerken en dieren in het Bos. 
Maximaal 15 deelnemers.
Kosten € 5,- p.p. Eigen fiets mee.

zo 1 juli 12.30u tot 15.30u
Duurzaam wildplukken
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.

Zo  8 juli
12.00u – 13.30u – 15.00u
Kabouterpretpark maken  (4 – 7 jaar)
Start: De Boswinkel
Kabouters Wipneus en Pim vervelen zich. Er 
valt niks te spelen in het bos. Bouwen jullie 
een pretpark voor ze? O.l.v. Natuur is een 
Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen. 

Zo 22 juli 
11.00u – 18.00u 
Bij De Boswinkel
Pure Markt 
Op de markt vind je pure producten, 
verkocht door de producenten zelf. 
puremarkt.nl

Zo  22 juli
12.00u – 13.30u – 15.00u
De Grijze Jagers (6 - 11 jaar)
Start: De Boswinkel
De Grijze Jagers zijn in het bos. Ze maken 
pijl en bogen, speren en katapulten. En 
doen een sluipspel in het bos. O.l.v. Natuur 
is een Feest. Kosten €5,- voor kinderen en 
€2,50 voor volwassenen.

wo 25 juli
12.00u – 13.30u – 15.00u
 Het Kleine Beestjes Lab ( 6 – 11 jaar)
Start: De Boswinkel
In het Lab stel je vragen aan de beestjes 
zelf. Kikker, hoe hoog kan jij springen? 
Slak, kun jij op je kop lopen? Voor de jonge 
onderzoekers!
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen.

Wo 1 augustus
12.00u – 13.30u – 15.00u
Minecraft in het echt  ( 6 – 11 jaar)
Start: De Boswinkel
We gaan Minecraft nadoen. Een spannend 
Game-Avontuur met materialen uit het bos. 
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen.

Zo  5 augustus
12.00u – 13.30u – 15.00u
Jurassic Park  (4 - 7 jaar)
De dino’s zijn terug in het bos. Zoek eieren 
en botten. Maak een safaripark met echte 
dinosaurussen. Start: De Boswinkel
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen.

Di 7 augustus 13.00u - 14.30u
Boskleurig (6 - 12 jaar)
Start: De Boswinkel
Maak buiten je eigen Bosschilderij met je
favoriete kleuren. Kosten € 5,- p.p.

Wo 8 augustus
12.00u – 13.30u – 15.00u
Apenkooien( 6 – 11 jaar)
Start: De Boswinkel
Een spannend parcours door het Bos met 
obstakels en touwen. Bij elk knuffeldier 
krijg je een opdracht. O.l.v. Natuur is een 
Feest. Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 
voor volwassenen.

Wo 15 augustus
12.00u – 13.30u – 15.00u
Hans en Grietje ( 4 – 7 jaar)
Start: De Boswinkel
Bouw een grote hut voor de heks. Een 
kleine hut voor Hans. Houd de heks voor 
de gek. Jat haar toverstaf. Uiteindelijk 
verdwijnt de heks in het ‘vuur’. O.l.v. Natuur 
is een Feest. Kosten €5,- voor kinderen en 
€2,50 voor volwassenen.

zo 19 augustus
12.00u – 13.30u – 15.00u
Oervolk Stoervolk ( 6 – 11 jaar)
Start: De Boswinkel
Het Oervolk houdt zich bezig met stoere 
zaken. Zoals pijl en bogen maken, met kata-
pulten schieten. Maar ook kruidenboter 
maken en opeten bij je zelfgemaakte hut.
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen. Max.  
15 kinderen per ronde. 

Wo 22 augustus
12.00u – 13.30u – 15.00u
Roodkapje en de boze wolf (4 – 7 jaar)
Kom allemaal met een rood kapje of petje. 
Pluk bloemen voor grootmoeder en pas 
op voor de grote boze wolf. Start: De 
Boswinkel
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen.

Wo 29 augustus
12.00u – 13.30u – 15.00u
Piratenschool ( 4 – 7 jaar)
Start: De Boswinkel
Aad Piraat zoekt stoere zeerovers. Maar dat 
ben je niet zomaar. Kun jij zwaardvechten, 
over een parcours heen klimmen en schat-
zoeken. Kom dan meedoen! O.l.v. Natuur 
is een Feest. Kosten €5,- voor kinderen en 
€2,50 voor volwassenen.

za 2 juni
XRACE
XRACE is een familie evenement voor ouder 
en kind (6-14 jaar). Samen leggen jullie een 
parcours van 3,5 KM af, waarbij 10 
mysterieuze opdrachten worden uitge-
voerd. Durven jullie het aan?
xrace.nl 

zo 3 juni
Sri Chinmoy Inspiration Marathon 
Grenzen verleggen tijdens de 50 en 
100 kilometer in het Amsterdamse Bos! 
nl.srichinmoyraces.org/marathon

za 16 & zo 17 juni
ARB roeiwedstrijden - roeiwedstrijd op de 
Bosbaan. De Bosbaanweg is afgesloten.
arbbosbaan.nl

vr 22 juni
Midzomernachtcross
Loop op de langste vrijdagavond van het 
jaar de Midzomernachtcross door het 
Amsterdamse Bos.
midzomernachtcross.nl 

za 23 juni
India Cricket day
Een cricketevenement met familie, vrine-
den en gezelligheid voor de Indiase mede-
werkers van bedrijvin in de omgeving van 
Amsterdam. 
vra.nl

di 3 juli
Amsterdamse Bosgolf
amsterdamsebosgolf.nl

za 7 juli
Kids4Golf toernooi
Kids4Golf organiseert laagdrempelige 
evenementen waarbij de kinderen kunnen 
kennismaken met de golfsport. 
kids4golf.nl 

za 28 & zo 29 juli
NK openwater zwemwedstrijd
oeza.nl 

za 25 augustus
Bosbaanswim, Zwemprestatietocht
bosbaanswim.nl

Live@AmsterdamseBos
za 2 t/m ma 4 juni
De Dijk
za 16 juni
Death cab for a cutie
liveatamsterdamsebos.nl

vr 8 t/m 10 juni
Bacchus Wijn Festival

vr 15 t/m 17 juni
Bacchus Wijn Festival
Bacchus Wijnfestival combineert deze 
standaard met goede wijn en lekker eten.
bacchuswijnfestival.nl 

zo 17 juni
Vaderdagconcert
bostheater.nl

26 juni t/m 1 juli
Boslab
Jonge talenten werken een maand lang op 
verschillende plekken in en rondom het 
Bostheater aan korte producties.
bostheater.nl

Live@AmsterdamseBos
wo 4 juli
Jessie Ware
vr 6 juli
Little steven and the diciples of soul
za 7 juli Nahko and Trevor Hall
za 14 juli
Graham Nash: an intimate evening of songs 
and stories
zo 15 juli
Venice
zo 30 juli
Concert Clouseau
liveatamsterdamsebos.nl

27 juli t/m 8 september
di t/m za
De Meeuw 
Dit jaar kun je in het Amsterdamse 
Bostheater de voorstelling ‘De Meeuw’ van 
Tsjechov bewonderen.
bostheater.nl

Live@AmsterdamseBos
zo 5 augusutus
Glass Animals
zo 26 en ma 27 augustus
Alt-J
liveatamsterdamsebos.nl 

vrij 3 t/m zo 5 augustus
Dekmantel Festival
Aan de rand van de stad geven de 
weelderige bossen en groene weiden 
de allure van een technofeest in de vrije 
natuur.
dekmantelfestival.com

di 14 augustus t/m 1 september
De Gruffalo
‘De Gruffalo’ is een spannende fysieke 
slapstickvoorstelling voor iedereen van 3 
jaar en ouder.
bostheater.nl

za 25 augustus
Once in a blue moon
onceinabluemoon.nl
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