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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 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 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 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

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 ‘Ome Piet’
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

Veerpont Nieuwe Meer
De veerpont vaart op  
zondagen en op Tweede 
Pinksterdag tussen de  
noordelijke oeverlanden 
van het Nieuwe Meer 
(bij Paviljoen Aquarius) 
en de Meerkade in het 
Amsterdamse Bos.  
Afvaart is elk kwartier tussen 
12:00u en 18:00u.
rederij-oeverloos.nl/

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

Speeleilanden
Op deze spannende water-
speelplek kunnen kinderen 
zich helemaal uitleven.  
De eilanden zijn bereikbaar 
met wankele loopbruggen en 
een zelf te bedienen pontje.
amsterdamsebos.nl
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Rondvaartboot
Start Amsterdamse Manege
Vaar met de boswachter door het 
Amsterdamse Bos:
zo 4 juni - vertrek 14.00u
zo 18 juni - vertrek 14.00u
zo 2 juli - vertrek 14.00u
zo 16 juli - vertrek 14.00u
zo 30 juli - vertrek 14.00u
zo 13 augustus - vertrek 14.00u
zo 27 augustus - vertrek 14.00u
Kosten € 10,- p.p. en € 6,- voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Reserveren en kaartverkoop in 
De Boswinkel: 020 545 6100.

Avondexcursies met de boswachter
Start: Grote parkeerplaats Geitenboerderij
Loop met de boswachter door het Bos, die 
vertelt er van alles over en wie weet kom je 
enkele dieren tegen. 
wo 7 juni - vertrek 19.30u
zo 7 juli - vertrek 20.30u
wo 16 augustus - vertrek 20.00u
Kosten € 5,- per persoon.

ma 5 juni 12.00u - 13.30u - 15.00u
Sneeuwwitje (2 - 7 jaar)
Start: De Boswinkel
Sneeuwwitje is weer bij de dwergen.  
Ze zorgen heel goed voor de dieren in het 
Bos. Kom jij vandaag helpen? O.l.v. Natuur is 
een Feest. Kosten € 5,- voor kinderen en  
€ 2,00 voor volwassenen. 

zo 11 juni open inloop
Oervolk Stoervolk (6 - 12 jaar)
Start: De Boswinkel
Hoe leefden mensen in de oertijd? Maak een 
amulet, snijd een speer, ga op jacht en pluk 
eetbare kruiden. O.l.v. Natuur is een Feest. 
Deze activiteit is open inloop. Koop een 
ticket bij De Boswinkel en blijf zo lang je wilt. 
Kosten € 5,- voor kinderen en € 2,00 voor 
volwassenen. 

zo 25 juni 12.00u - 13.30u - 15.00u
Heksen (4 - 8 jaar)
Start: De Boswinkel
In het Bos woont een Heks! Is ze een lieve of 
boze heks? Kom zelf maar eens kijken!  
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten € 5,- voor 
kinderen en € 2,00 voor volwassenen. 

zo 9 juli 12.00u - 13.30u - 15.00u
Roofvogel Pluk (4 - 8 jaar)
Start: De Boswinkel
Roofvogel Pluk snapt het niet. Waarom is 
iedereen toch zo bang voor hem? 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  
€ 2,00 voor volwassenen.

zo 16 juli 11.00u – 18.00u
Pure Markt
Op de markt vind je pure producten, verkocht 
door de producenten zelf.
Puremarkt.nl

zo 23 juli 12.00u - 13.30u - 15.00u 
Wapens uit de oertijd (6 - 12 jaar)
Start: De Boswinkel
Snijd met een zakmes een speer of een 
dolk. Maak een pijl en boog en leer doelen 
te raken. Stoer! O.l.v. Natuur is een Feest. 
Kosten € 5,- voor kinderen en € 2,00 voor 
volwassenen. 

wo 26 juli 13.00u - 14.30u
Bloedzuigers en watervlooien (6 - 10 jaar)
Start: De Boswinkel
Gewapend met schepnet en emmer gaan wij 
op pad om de onderwatermonsters van het 
Bos te onderzoeken. Kosten € 5,- p.p.

wo 2 augustus 13.00u - 14.30u
Kriebeldieren paradijs (6 - 10 jaar)
Start: De Boswinkel 
De kleine dieren kunnen lastig een huisje vin-
den in de stad. Kom mee het Bos in en maak 
van takken, klei en andere spullen een klein 
kriebeldierenhuis voor thuis. Kosten € 5,- p.p.

zo 6 augustus 12.00u - 13.30u - 15.00u
Bloembezoekers (4 - 10 jaar)
Start: De Boswinkel
Zonder bijen en hommels geen mensen. 
Ontdek wat deze bijzondere dieren doen in 
het Amsterdamse Bos. Wij proberen ze te 
vangen om ze goed te bekijken. O.l.v. Natuur 
is een Feest. Kosten € 5,- voor kinderen en  
€ 2,00 voor volwassenen. 

wo 9 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 16 augustus 12.00u - 13.30u - 15.00u
Het diertjes- lab (4 - 12 jaar)
Start: De Boswinkel
Vraag het de dieren zelf! Kan een slak op zijn 
kop lopen? Waar vindt een pissebed het het 
fijnst? We gaan het uitzoeken! O.l.v. Natuur is 
een Feest. Kosten € 5,- voor kinderen en  
€ 2,00 voor volwassenen. 

zo 20 augustus 12.00u – 13.30u – 15.00u
Toverdokter (2 - 7 jaar) 
Start: De Boswinkel
De toverdokter is in het Bos! Neem jouw 
knuffeldier mee en de toverdokter maakt hem 
beter. O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten € 5,- 
voor kinderen en € 2,00 voor volwassenen. 

wo 23 augustus 12.00u – 13.30u – 15.00u
De Schat van de Zeerover (2 - 7 jaar) 
Start: De Boswinkel
De zeerover heeft zijn schat verstopt. Maar 
hij zoekt een betere plek. Leerling piraten 
gezocht om de zeerover te helpen.  
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten € 5,- voor 
kinderen en € 2,00 voor volwassenen. 

wo 30 augustus 12.00u – 13.30u – 15.00u
Het geheim van de bomen (4 - 12 jaar) 
Start: De Boswinkel
Alle bomen van het Bos werken samen.  
De Duitse boswachter Peter Wohlleben heeft 
hier een boek over geschreven. Wij presente-
ren het op een speelse manier. O.l.v. Natuur 
is een Feest. Kosten € 5,- voor kinderen en  
€ 2,00 voor volwassenen.

Informatie en aanmelden in De Boswinkel: 
020 545 6100.

Voor volwassenen

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
start 13.00u
Meetingpoint
Start: De Boswinkel
Zonder gids, samen met andere wandelaars 
op pad. Afwisselende routes.  
Kosten € 1,50 p.p.

zo 2 juli 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.

Informatie en aanmelden in De Boswinkel: 
020 545 6100.

Sport

Elke zo 9.00u
Yoga op de Geitenboerderij
Terwijl de wereld wakker wordt kom je 
nog meer in de rust en stilte door de 
yoga-oefeningen.
Kosten: Yoga + biologisch ontbijt: € 22,-
Losse les: € 12,50.
aanmelden via hoi@yogalesje.nl

Elke za 9.00u
Geiten yoga
Je kunt nu ook meedoen met yoga tússen de 
geiten! Aanmelden via hoi@yogalesje.nl

vr 2 juni
Thetis Sprint - roeiwedstrijd (op de Bosbaan)
nereus.nl 

za 3 en zo 4 juni
ARB roeiwedstrijden - roeiwedstrijd (op de 
Bosbaan). De Bosbaanweg is afgesloten
arbbosbaan.nl

za 10 juni
Okeanos Sprint - roeiwedstrijd (op de Bosbaan)
okeanos.nl

za 10 juni 
Klimloop - hardloopwedstrijd
klimloop.nl

za 17 en zo 18 juni 
Orca Slotwedstrijden - roeiwedstrijd (op de 
Bosbaan). orcaroeien.nl

vr 23 juni
Midzomernachtcross
Loop op de langste vrijdagavond van het jaar 
de Midzomernachtcross in het Amsterdamse 
Bos. 
midzomernachtcross.nl 

za 24 juni
India Cricket Day
Een cricketevenement met familie, vrien-
den en gezelligheid voor Indiase mede-
werkers van bedrijven in de omgeving van 
Amsterdam. 
vra.nl

za 24 en zo 25 juni
Koninklijke Holland Beker Wedstrijden
De Bosbaanweg is afgesloten 
hollandbeker.nl

vr 30 juni 
Argo wedstrijden - roeiwedstrijd (op de 
Bosbaan). wsr-argo.nl

za 1 en zo 2 juli
NRSF Slotwedstrijden - roeiwedstrijd (op de 
Bosbaan). De Bosbaanweg is afgesloten 
nsrf.nl

di 4 juli
Amsterdamse Bos Golf
amsterdamsebosgolf.nl

za 8 juli
Pizza Run - hardloopwedstrijd

zo 23 juli en zo 13 augustus
TCS Amsterdam Marathon Trainingslopen
trainingslopen.info

za 29 juli 
OWW Zwemwedstrijd
oeza.nl

za 19 t/m zo 27 augustus
EK Hockey
Het EK Hockey wordt van 19 tot en met 27 
augustus 2017 in het Wagener Stadion in het 
Amsterdamse Bos gespeeld. Zowel de man-
nen, als de vrouwen zullen om de titel spelen. 
knhb.nl

za 26 augustus 
Bosbaanswim
bosbaanswim.nl

Kunst en Cultuur

zo 4 juni t/m 16 juli
Cure Park
Cure Park brengt meer dan 30 onderzoekers, 
makers en denkers samen in een manifestatie 
over kunst en zorg, waarbij we steeds scha-
kelen tussen alledaagsheid en abstracties, 
tussen (de beperkingen van) de realiteit, en 
de verbeelding van nieuwe mogelijkheden.
curepark.nl

vr 9 t/m zo 18 juni 
Bacchus Wijnfestival
Bacchus Wijnfestival combineert goede wij-
nen met lekker eten.
bacchuswijnfestival.nl

Live At Amsterdamse Bos
Live at Amsterdamse Bos organiseert 
deze zomer weer een reeks magische 
Bosconcerten in het Amsterdamse 
Bostheater. 
ma 10 juli Lucky Chops
za 22 juli Walk of the Earth
zo 13 augustus Typhoon
zo 20 augustus Alex Vargas
zo 27 augustus Hooverphonic With Orchestra
liveatamsterdamsebos.nl 

za 15 juli 
A Day At The Park
Het festival heeft een breed scala aan toon-
aangevende en spraakmakende artiesten. 
Verdeeld over verschillende area’s wordt een 
zomers geluid ten gehore gebracht door 
artiesten van internationale allure. Dit is de 
10e en laatste editie. 
adayatthepark.nl

di 25 juli t/m za 9 september - 21.00 uur 
Zomervoorstelling Bostheater i.s.m.  
OrkaterJulius
bostheater.nl

vr 4 t/m zo 6 augustus
Dekmantel Festival
dekmantelfestival.com

za 26 & zo 27 augustus
Festimi
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