


Some rules
Annually about 4.5 million visitors use the Amsterdamse Bos. To avoid 
conflicts between the various users of the area and avoid damage to be 
done to nature there are some general rules to be taken into account. 
n Pedestrians use the foot paths, cyclists use the cycle paths.
n Open fires are prohibited.
n Barbecues are allowed on the playing meadows. The barbecue must 

be situated at least 50 centimeters above the grass and more than 5 
meters from the woodlandborders. Bring your own charcoal, don’t use 
wood from the woodlands and do not litter.

n Dogs are welcome except for some sign-marked areas. Don’t let your 
dog roam inside the woodlands.

n Staying overnight is only allowed at the camp site Amsterdamse Bos.
n At the Dagcamping (pick-nick area in the southern part of the 

Amsterdamse Bos) parking on the grass is allowed. Here camping is 
allowed from sunrise untill sunset.

Further information
Visitors’ centre Amsterdamse Bos: tel. 020 545 6100. 
Supervision and accidents: Amsterdamse Bos Forestry: tel. 020 545 6140. 
Website: www.amsterdamsebos.nl 

Regels   
Jaarlijks maken ongeveer 4,5 miljoen bezoekers gebruik van het Amster-
damse Bos. Om iedereen de ruimte te geven zonder anderen te hinderen 
of de natuur te schaden, geldt een aantal algemene regels. De bos-
wachters en de politie zien er op toe dat de regels worden nageleefd.
n Voetgangers maken gebruik van het voetpad en fietsers van het 

fietspad.
n Het maken van open (kamp)vuur is verboden.
n	Barbecuen is toegestaan op de speelweiden, maar alleen als uw 

barbecue tenminste 50 centimeter boven de grond staat en 5 meter uit 
de bosrand. Neem uw eigen houtskool mee. U mag geen hout uit het 
bos gebruiken. Neem uw afval weer mee naar huis!

n	Honden zijn welkom in het Bos maar er zijn ook verbods- en 
aanlijngebieden. Deze gebieden zijn met borden aangegeven. U moet 
uw hond onder appèl houden en ze mogen niet struinen of jagen door 
bossen.

n	Overnachten is uitsluitend toegestaan op de camping Amsterdamse 
Bos.

n	Op het dagkampeerterrein (in het zuidelijke deel van het Bos) is 
parkeren op het gras toegestaan. Kamperen mag hier van zonsopgang 
tot zonsondergang.

Meer informatie
Bezoekerscentrum Amsterdamse Bos: tel. 020 545 6100. 
Toezicht en calamiteiten: boswachterij Amsterdamse Bos,  
tel. 020 545 6140.
Website: www.amsterdamsebos.nl  

Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos is een echt stadsbos. Het Bos is 
aangelegd in de periode 1934-1967 om de bewoners van 
de hoofdstad meer groen in de directe omgeving te kunnen 
bieden. Voor rust, sport, recreatie en natuurbeleving, en dat 
allemaal in een mooi ontworpen bos-park landschap. 

Het Amsterdamse Bos is bijna 1000 hectare groot (grofweg 
5 bij 2 kilometer) en is eigendom van, en in beheer bij, 
de gemeente Amsterdam. Het ligt op het grondgebied 
van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer. 
Jaarlijks trekt het Bos 4,5 miljoen bezoekers, voornamelijk 
Amsterdammers en bewoners van omliggende gemeenten. 
Nog altijd dus hét stadsbos dat de bedenkers van het 
Boschplan in de jaren twintig voor ogen stond.

In de hoofdentree ligt het Bezoekerscentrum ‘De Molshoop’. Hier kunt u 
zich oriënteren op uw bezoek aan het Bos. U kunt hier (wissel)tentoonstel-
lingen bezichtigen en de baliemedewerkers staan u graag te woord om 
uw vragen te beantwoorden. Het bezoekerscentrum is dagelijks open van 
12.00-17.00 uur, behalve op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag, en is gratis 
toegankelijk. 

Recreatie
In het Amsterdamse Bos ligt een uitgebreid netwerk van wandel-, fiets- en 
ruiterpaden. Voor de wandelaars zijn zes gemarkeerde routes uitgezet. 
Routebeschrijvingen zijn te koop in het bezoekerscentrum. Er is tevens 
een gemarkeerde fietsroute van 14 kilometer te volgen. Fietsen zijn te 
huur bij de hoofdingang aan de Van Nijenrodeweg (tel. 020 644 5473). 
Kano’s en waterfietsen zijn te huur bij de Grote Vijver (tel. 020 645 7831). 
In de watergangen zijn twee kanoroutes uitgezet. Daarnaast zijn in het 
Amsterdamse Bos hardlooproutes uitgezet van 5, 10 en 21 kilometer, 
een trimroute van 2,4 kilometer en per januari 2008 een veldlooproute 
van 2,9 kilometer. Op de speel- en ligweiden kan iedereen zonnen, 
een balletje trappen of andere sporten beoefenen. In de zomer zijn 
er avondvoorstellingen in het Openluchttheater, uitgevoerd door Het 
Bostheater.

Sports
Near the entrance Nieuwe Kalfjeslaan are the sports fields for field hockey, 
cricket, soccer and tennis. International field hockey competitions are held 
in the Wagener stadium. The Bosbaan is a rowing course of international 
standard. But it is also the domain of fishermen trying to catch a giant 
carp. In summer fishing is also allowed in the area of the Bos south of the 
A9. Fishing in this Bos is only allowed with a permit from the Amsterdam 
Angling Association (AHV). These are available at the visitors’ centre.

Nature
The woods, fields, water and marshlands are the natural habitats of 
squirrels, frogs, woodpeckers and birds of prey. Nature values increase as 
the woodlands grow older. The foresters help nature a little by applying 
a natural foresting method. Leaving the slowly rotting wood on the soil is 
beneficial for all kinds of animals, insects and mosses. Polder Meerzicht is 
an old marshy polderlandscape. The banks of the Nieuwe Meer and the 
Amstelveense Poel are peat bog and reed-lands which show what this 
part of the Netherlands used to look like in former times. Wild orchids and 
other rare plants grow there. In the southern part of the Amsterdamse Bos 
and in Schinkelbos Scottish highlandcows do the mowing in a natural style. 
The animals are not aggressive but visitors are asked to keep a distance.

Children
There are two shallow pools for young children. These can be found near 
the large playing field (Speelweide) and near the main entrance at the Van 
Nijenrodeweg. Next to the pancake restaurant Boerderij Meerzicht (tel. 
020 679 2744) there is a playground. At the Geitenboerderij (goats farm) 
children of all ages can feed the goats (tel. 020 645 5034). 

Camp site
The Amsterdamse Bos camp site is on the Bosrandweg. It has good bus 
connections with Amsterdam city centre. There are pitches for tents, 
caravans and campers.  Also there are hikers’ huts. For information and 
reservations: tel. 020 641 6868.

Amsterdamse Bos
The Amsterdamse Bos is a large area of true city woodland. 
The realisation of the area took place between 1934-1967. 
The idea was to offer the residents of Amsterdam more 
green space in the vicinity of the city.  
A place for sports, recreation and nature; all this in a well-
designed woodland park.

The Amsterdamse Bos measures almost 1000 hectars (about 
2 by 5 kilometers). It is owned by the city of Amsterdam and 
situated within the municipalities of Amsterdam, Amstelveen 
and Aalsmeer. Annually the Bos attracts 4,5 million visitors, 
mostly from Amsterdam and surrounding areas. So, it is still 
the very same city woodland the designers of the original 
Boschplan had in mind in the 1920’s. 

Visitors’ centre
At the main entrance to the Bos (Van Nijenrodeweg) you will find the 
visitors’ centre. Here you will find information (mostly in Dutch) about the 
Amsterdamse Bos. You can visit the (temporary) exhibitions and staff at 
the information desk will be happy to answer any of your questions. The 
visitors’ centre is opened daily (except on Christmas Day and New Years’ 
Day) from 12.00 to 17.00 and admission is free.

Activities
There is an extensive network of footpaths, cycle paths and bridle 
ways in the Amsterdamse Bos. There are six marked routes for walkers. 
Descriptions of the routes are available at the visitors centre. There’s also 
a marked 14-km cycle path. Bicycles can be hired at the main entrance at 
the Van Nijenrodeweg (tel. 020 644 5473). Canoes and pedal boats can be 
hired at the Grote Vijver (tel. 020 645 7831). A canoe route is marked out 
in the watercourses by green posts. Furthermore, there are three marked 
running paths of 5, 10 and 21 kilometers, a training circuit of 2.4 kilometers 
and a cross-country run of 2.9 kilometers. The meadows are available for 
people to sunbathe, play football or other sports. In summer one can visit 
plays at the open air theatre.
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Het Amsterdamse Bos

Sport
Aan de Nieuwe Kalfjeslaan ligt het sportpark Amsterdamse Bos. Hier 
zijn hockey-, cricket-, voetbal- en tennisverenigingen gehuisvest. In het 
Wagenerstadion worden internationale hockeytoernooien gehouden. 
De Bosbaan is een wedstrijdroeibaan van internationaal niveau. 
Maar de Bosbaan is ook een bekende visstek voor veel sportvissers. 
Sportvissen is in de zomer ook toegestaan in het deel van het Bos ten 
zuiden van de A9. Voor vissen in het Bos is een vergunning van de 
Amsterdamse Hengelsportvereniging vereist. Deze is verkrijgbaar in het 
bezoekerscentrum. 
 

Natuur
De bospartijen, grasvlakten, het water en de moerasgebieden zijn 
leefgebieden van eekhoorns, kikkers, ringslangen, spechten en bosuilen. 
De natuurwaarde van het Bos neemt toe naarmate het bos ouder wordt en 
de bomen groter. De beheerders helpen de natuur een handje door een 
natuurlijker bosbeheer. Het dode hout blijft op veel plekken liggen en daar 
profiteren veel dieren en mossen van. 
Polder Meerzicht is een fraaie oude veenweidepolder, dicht bij de stad.  
De oeverlanden langs de Nieuwe Meer en de Amstelveense Poel zijn riet- 
en veenlanden die laten zien hoe dit deel van Nederland er vroeger uitzag. 
Er groeien wilde orchideeën en andere zeldzame planten. In het zuidelijke 
deel van het Bos en in het Schinkelbos grazen kleine kuddes Schotse 
hooglanderrunderen. Zij ‘maaien’ deze gebieden op natuurlijke wijze. De 
dieren zijn ongevaarlijk, maar bewaar altijd enige afstand.

Kinderen
Voor kleine kinderen zijn er twee ondiepe speelbaden: bij de Grote 
Speelweide en vlak bij de hoofdingang bij de Van Nijenrodeweg. Rond 
beide baden staan speeltoestellen. Ook bij het pannenkoekenrestaurant 
Boerderij Meerzicht (tel. 020 679 2744) is een speeltuin te vinden. Op de 
Geitenboerderij kunnen kinderen zelf melk geven aan de geitjes  
(tel. 020 645 5034). 

Kampeerterrein
Camping Amsterdamse Bos ligt aan de Bosrandweg en heeft een goede 
busverbinding met het centrum van Amsterdam. Er zijn staanplaatsen voor 
tenten, caravans en campers en er staan trekkershutten. Informatie en 
reserveringen: tel. 020 641 6868.
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Schotse hooglander / Scottish highlandcow
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