
Waar je ook fietst in het Amsterdamse Bos, geen 
enkel plekje is hetzelfde en elk uitzicht is weer 
anders. Vijvers, bos, weide en rietmoeras wisselen 
elkaar af op deze prachtige fietsroute. Wil je meer 
weten over de flora en fauna van het Amsterdamse 
Bos? Breng dan eens een bezoekje aan het 
Bezoekerscentrum bij de Bosbaan.

 Geitenboerderij
Op een prachtige plek in het Amsterdamse Bos vind je 
de geitenboerderij Ridammerhoeve. De boerderij bestaat 
uit een geitenhouderij, kaasmakerij, kinderboerderij 
met speeltuin,  pluimveehouderij en de boerderijwinkel. 
Kinderen én volwassenen mogen de lammetjes melk 
geven. Op het gezellige terras kun je koffie en lunch 
bestellen. Op dinsdag gesloten.               

Adres: Nieuwe Meerlaan 4, Amstelveen.
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Amsterdamse Bos
Waar je ook bent in het  
Amsterdamse Bos, geen enkel plekje is 
hetzelfde en elk uitzicht is weer anders. Vijvers, 
bos, weide en rietmoeras wisselen elkaar af. 
En of je nu wilt fietsen, wandelen, hardlopen  
of paardrijden: in het Amsterdamse Bos kan  
het allemaal. 

Ringslang
Een vaste inwoner van het Amsterdamse Bos is 
de ringslang. Bij de Amstelveense Poel kun je 
hem tegengekomen. En langzaam trekt hij ook 
naar andere delen van het 
Bos. Het Amsterdamse Bos 
kent ook een grote variatie 
aan planten en bloemen. 
Wil je meer weten over  
de flora en fauna van het 
Amsterdamse Bos? Breng 
dan eens een bezoekje aan 
het Bezoekerscentrum bij de 
Bosbaan. 

Uitgebreid padennet
Bij het ontwerpen van het Amsterdamse Bos  
in de jaren ’30 stond één ding vast: het moest 
een gebruiksbos zijn voor alle Amsterdammers. 
Bezoekers moesten kunnen gaan en staan waar 
ze maar wilden. Daarom werd een uitgebreid 
padennet aangelegd voor wandelaars, fietsers 
en ruiters. Door het hele Amsterdamse Bos 
kwamen veel waterpartijen met bruggen. Er 
zijn maar liefst 116 bruggen te vinden in het 
Bos. Ook ontstonden er recreatieplekken zoals 
speelweides, een kinderbad en nog veel meer. 

 Leer over het Amsterdamse Bos
Het Bezoekerscentrum Amsterdamse Bos is het informa
tiecentrum van het Amsterdamse Bos. Wekelijks zijn er 
workshops, excursies met de boswachters en exposities 
voor jong en oud. Het maandprogramma is bij de balie 
verkrijgbaar en te downloaden op www.amsterdamsebos.nl. 

Adres: Bosbaanweg 5, Amstelveen. Het Bezoekerscentrum is 

dagelijks open van 12.0017.00 uur en gratis toegankelijk.
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Fietsroute
lengte  ± 16 km
start  Boerderij Meerzicht, 

Koenenkade 56

0 km
Rij bij Boerderij Meerzicht 
richting het zuiden (bordje 
Aalsmeer). Fiets langs de 
Ringvaart naar het zuiden. 

1,5 km
Rij onder de snelweg door, 
passeer de provinciale weg en 
blijf de weg volgen, richting 
Schinkelbos. Blijf langs de 
Ringvaart rijden, de weg buigt 
naar links en komt uit op de 
Nieuwe Meerlaan.

2,3 km
Je komt uit bij de Nieuwe 
Meerlaan. Steek deze weg over 
en hou rechts aan.

2,7 km
Steek de Bosrandweg bij de 
rotonde over, ga iets links en 
dan weer rechts naar het 
Schinkelbos. Fiets het bos in 
en blijf de weg volgen. Schuin 

rechts over een bruggetje en 
twee veeroosters.

4,6 km
Ga linksaf de Mr. Jac. Takkade 
op, passeer de stomp van de 
vijzelmolen en molen De 
Zwarte Ruiter. Na deze molen 
zie je rechts de Bovenlanden 
van Aalsmeer. Ga na 800 meter 
linksaf de Oosteinderweg op. 
Blijf de weg volgen. De weg 
leidt je het Amsterdamse Bos 
(Kleine Noorddijk) in. Laat de 
camping links liggen en volg de 
dijk. 

8,0 km
Ga bij de Amstelveense Poel 
linksaf en na 500 meter 
rechtsaf. Blijf de weg volgen.

9,0 km
Rechts zie je kerktoren van 
Bovenkerk en het natuurgebied 
de Kleine Poel. Je passeert het 
Bloesempark en komt uit op de 
Burgemeester Colijnweg (N232).
Steek de weg over, ga onder de 
snelweg door en vervolg de 
route over de Blekerskade (volg 
bord Bezoekerscentrum).

10,0 km
Bij de kruising met de Oude 
Karsselaan (bruggetje aan  
de rechterhand) ga je linksaf. 
Steek het water over en ga 
rechtsaf. Blijf deze weg volgen.

11,0 km
Ga rechtsaf richting de Amster-
damse Manege. Ga linksaf en 
rij om de manege heen. Je komt 
uit op de Nieuwe Kalfjeslaan. 
Ga links bij de hockeyvelden.

12,0 km
Volg de Nieuwe Kalfjeslaan  
en neem aan het einde van de 
hockeyvelden de eerste afslag 
links.

12,3 km
Ga op de kruising rechtsaf.  
Je komt uit bij Grand Café  
De Bosbaan. Ga hier linksaf, je 
fietst langs de Bosbaan (noord-
zijde) en fiets deze weg uit 
naar het einde.

15,1 km
Je bent terug bij het startpunt, 
bij Boerderij Meerzicht.
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 Klimmen en klauteren
Een klimpark of klimbos is een bos  
vol avonturen dat net even anders is. 
Klimpark Fun Forest heeft acht verschil
lende klimparcoursen die zich op grote 
hoogte in levende bomen bevinden. Hier 
kunnen kinderen én volwassenen zich 
helemaal uitleven.

Adres: Bosbaanweg 3, Amstelveen.

 Hardlopen in de natuur  
Het Amsterdamse Bos is ideaal voor hardlopers. Rondom 
de heuvel en de Grote Vijver ligt een gemarkeerde trimbaan 
met verschillende toestellen. Voor de echte duurlopers is er 
een parcours van vijf kilometer, tien kilometer en de halve 
marathon uitgezet. De routes starten bij het Bezoekers
centrum, Bosbaanweg 5, Amstelveen. De routes zijn 
verkrijgbaar bij de balie van het Bezoekerscentrum.
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