
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
Jeroen Hogenboom: foto schotse hooglanders
Marijke Mooij: foto fietser, FunForest en Geitenboerderij
Natuur is een feest: foto jongetje met vergrootglas
Museumtram: foto Museumtram
Canicross Nederland: foto Canicross
Diynamic: foto Diynamic Festival

Uitgave Amsterdamse Bos, januari 2017

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

Lentekalender
Amsterdamse Bos
2017

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 rugzakje, één 
rugzak is geschikt voor vier 
personen 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. Er zijn  
7 wandelroutes te koop bij  
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 
Ridammerhoeve 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 
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

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

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

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. 
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 speelbaden in het 
Bos. De kinderbaden zijn 
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 
waterfietsverhuur. 
kanoverhuur-adam.nl

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

Speeleilanden
Er is een spannende water-
speelplek waar kinderen zich 
helemaal kunnen uitleven.  
De eilanden zijn bereikbaar 
met wankele loopbruggen en 
een zelf te bedienen pontje.



Voor het hele 
gezin
zondag 16 april & 21 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 9 april - vertrek 14.00u
Zo 23 april - vertrek 14:00u
Zo 7 mei - vertrek 14.00u
Zo 21 mei - vertrek 14.00u
Kosten € 10,- p.p. en € 6,- voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. 

Tentoonstelling Duistere Dierenrijk
14 februari t/m begin juni
Welke dieren worden er wakker als wij  
slapen? En wat doen ze in het donker? Als jij 
wilt weten welke dat zijn, kom dan kijken bij 
de tentoonstelling Duistere Dierenrijk.
En wil je de dieren in het Bos tegenkomen, 
ga dan vanaf april met de boswachter mee
op avondexcursie. 
amsterdamsebos.nl
 
elke zaterdag van 1-4-17 t/m 13-5-17
10.00u
Kleuters in het Wild (4 – 6 jaar)
Start: De Boswinkel
Steek je neus in het mos, klim over bomen en 
vang wilde dieren. Met Kleuters in het Wild 
doe je activiteiten speciaal voor kleuters en 
hun ouders. O.l.v. Natuur is een Feest.  
Kosten € 5,- per kleuter. 

Elke wo 5-4-17 t/m 17-5-17
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! In de pauze pick-
nicken we met fruit, water en kruidenthee. 
O.l.v. Natuur is een Feest.  
Kosten 7,50 per peuter. 

Zo 5 maart 
12.00u – 13.30u – 15.00u
Hutten bouwen (4 – 12 jaar)
Start: De Boswinkel
Ga je mee hutten bouwen in het Bos.  
Je leert verschillende manieren om een hut  
te maken om in te wonen en je te verbergen 
voor wilde dieren. 
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen. 

Zo 19 maart
12.00u – 13.30u – 15.00u
Wapens uit de oertijd (6 -12 jaar)
Start: De Boswinkel
In de oertijd hadden mensen wapens nodig 
om op jacht te gaan. Je maakt een pijl en 
boog, een speer en een katapult.  
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,-  
voor kinderen en €2,50 voor volwassenen. 

Zo 2 april
12.00u – 13.30u – 15.00u
Kabouterpretpark (2 – 8 jaar)
Start: De Boswinkel
Kabouters Wipneus en Pim vervelen zich te 
pletter. Ze willen naar een pretpark!  
Maak met touw en elastiek een pretpark voor 
de kabouters in het Bos. Een roetsjbaan, een 
schommel, een wipwap en nog veel meer. 
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen. 

Zo 9 april
12.00u tot 16.00u open inloop 
Oervolk Stoervolk (6 – 12 jaar)
Start: De Boswinkel
Hoe Igor de Wolf in het Oerdorp kwam 
wonen… Wentel je een middag in het stoere 
leven van het Oervolk. Maak oerpesto, bouw 
een hut en speel oerspelletjes. 
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen. 

Zo 16 april
12.00u – 13.30u – 15.00u
Dinoparadijs (4 – 8 jaar)
Start: De Boswinkel
De Dino’s zijn tot leven gekomen. Je kunt ze 
bezoeken in het Dinoparadijs. Maak een 
pretpark voor de Dino’s met bossen, vijvers 
en rivieren. En maak wegen om met speel-
goedauto’s doorheen te rijden. Je kunt ook  
je eigen speelgoed meenemen!
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen. 

Ma 17 april (2e paasdag)
De Boswinkel is open van 10.00u – 17.00u
De hele dag kun je in De Boswinkel kuikens 
kijken. De meeste kuikens zijn al uit het ei. 

Ma 17 april (2e paasdag)
14.00u
Paaswandeling
Start: parkeerplaats Bosrandweg
In het Bos is het inmiddels al duidelijk voor-
jaar. De Boswachter gaat met u op stap en 
laat de lente zien. Kosten € 5,- p.p. contant 
en gepast betalen.

Zo 30 april
12.00u – 13.30u – 15.00u
Bospesto maken (4 – 12 jaar)
Start: De Boswinkel
Van zevenblad kun je heerlijke pesto maken. 
Pluk eetbare planten en maak er wat lekkers 
van.  
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen. 

Zo 14 mei
12.00u – 13.30u – 15.00u
Iedereen is bang voor roofvogel Pluk  
(4 – 8 jaar)
Start: De Boswinkel
Ga mee met roofvogel Pluk. Waarom is 
iedereen toch zo bang voor Pluk? Of ben jij 
niet bang?
Je ontdekt hoe roofvogels leven en muizen, 
konijnen en vogeltjes vangen. Misschien 
komen we wel een plukplek tegen met veren. 
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen.

Zo 28 mei
12.00u – 13.30u – 15.00u
Schat van de Zeerover (2 – 6 jaar) 
Start: De Boswinkel
Zeg piraten, gaan jullie mee op zoek naar de 
schat? Ontdek de scherven van de regen-
boog en maak een levende schatkaart.
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen. 

Informatie en aanmelden in De Boswinkel: 
020 545 6100.

Voor volwassenen

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 € 10,- p.p. inclusief koffie en gebak. 

Elke eerste dinsdag van de maand
13.00u
Meetingpoint
Start: De Boswinkel
Zonder gids, samen met andere wandelaars 
op pad.
Na afloop koffie of thee.  
Kosten € 1,50 p.p.

Zo 12 maart
14.00u
Fiets het Bos rond
Start: De Boswinkel
Stap op de fiets en zie het hele Bos.  
De boswachter laat u de mooiste plekjes zien. 
Kosten € 5,- p.p.  
Max 15 deelnemers.
Komt u niet op de fiets naar het Bos?  
Dan kunt u een fiets huren bij De Boshalte: 
amsterdamsebosfietsverhuur.nl

Zo 26 maart
14.00u
Koeienwandeling
Start: parkeerplaats Bosrandweg
Ga met de boswachter op pad en bewonder 
de mooie Schotse Hooglanders. Het zijn
prachtige dieren, die ook nog eens zeer  
nuttig werk doen.  
Kosten € 5,- p.p. contant en gepast betalen. 

Zo 9 april
9.00u
Uit de veren
Start: grote parkeerplaats Geitenboerderij
Ochtendwandeling met de boswachter. 
Kom en geniet van het ontwakende bos. 
Voorjaarsconcerten van vogels en ontluikend 
groen. Kosten € 5,- p.p. contant en gepast 
betalen.

zo 30 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 € 8,00 per persoon, vooraf betalen bij 
De Boswinkel. O.l.v. bioloog Wies Teepe.

do 25 mei 
8.00u
Dauwtrappen
Start: grote parkeerplaats Geitenboerderij
De dauw zit op de planten en het Bos is al 
wakker. Sta vroeg op en ga met de boswach-
ter mee door het groene meibos om het 
echte begin van het voorjaar te vieren. 
Kosten € 5,- p.p. contant en gepast betalen. 

Informatie en aanmelden in De Boswinkel: 
020 545 6100.

Sport

za 3 en zo 5 maart
NK Cross 2017

Za 11 maart
Slipjacht

Zo 2 april
12.00-15.00
AmstelveenZ Lentemarathon  

Ma 17 april
11.00-13.00
48e Poelster Bosloop 

Za 22 & zo 23 april
Hollandia roeiwedstrijden
Bosbaanweg afsluiting

Za 22 & zo 23 april
SGW Paardensport 

Za 6 mei
Bosbaan Triathlon 

Za 13 mei 
Canicrosswedstrijd

Za 27 mei  
Self Transcendence 100 km en 50 km 
hardloopevenement

Kunst en Cultuur

Inspiratiebronwater
21 maart t/m half mei
Koop een flesje inspiratiebronwater bij  
De Boswinkel, vul het met bronwater uit de 
kraan, zet het op de schouw en het zal je 
blijven inspireren. Als object zinnenstrelend, 
als gebruiksvoorwerp een herbruikbaar  
kunstwerk met een boodschap.

Vr 26 mei 
Diynamic Festival

Za 27 mei 
909 Festival

lente 2017

Voor actuele informatie: www.amsterdamsebos.nl

activiteiten & evenementen


