Archief van het Amsterdamse Bos

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 30190
Periode: 1934 - 1997

Archiefvormer
Het Amsterdamse Bos

Inleiding
Omvang en ligging
Het Amsterdamse Bos ligt op het grondgebied van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, en
Aalsmeer en is ongeveer 935 hectare groot. Hiervan bestaat 420 ha uit bos, 215 ha uit grasland,
165 ha uit water, 70 ha uit oeverlanden en de overige 65 ha zijn wegen, sportvelden, etcetera.
Het gehele bos wordt beheerd door de Gemeente Amsterdam.

Geschiedenis van het Amsterdamse Bos
De geschiedenis van het Amsterdamse Bos begon bij de bioloog Jac. P. Thijsse. Deze maakte
zich rond de eeuwwisseling zorgen over het gebrek aan groen in en om Amsterdam. In 1908
schreef Thijsse over het polderland bezuiden de Nieuwe Meer als plaats voor aanleg van een
bos. Op 28 november 1928 besloot de gemeenteraad van Amsterdam tot de aanleg van dit bos.
Een commissie van vooraanstaande deskundigen op allerlei gebied werd benoemd, om de terreingesteldheid te onderzoeken en de eisen te formuleren welke aan het Bosplan gesteld moesten
worden (de Bosplancommissie). Dit moest resulteren in een plan van aanpak. In 1929 nemen
Thijsse en andere prominente KNNV’ers (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie) zoals Van Laren en Stomps, naast architect-stedenbouwkundige C. van Eesteren en de
stedenbouwkundige J. Mulder, plaats in de commissie voor het Bosplan. Hiervoor worden
diverse landschapsparken in Europa bezocht. In mei 1931 verscheen het uitgebreid gedocumenteerde rapport van deze commissie dat als grondslag voor het verdere werk heeft gediend.
KNNV’ers zoals Thijsse, Van Laren en Stomps worden ook lid van de kleine Bosplancommissie. Deze commissie geeft vanaf 1934 adviezen aan de ontwerpers en doen aanbevelingen en
voorstellen voor het te gebruiken beplantingsassortiment. Tijdens de aanleg van het bos bleef
de commissie bijeenkomen, vermoedelijk tot de voltooiing van de aanleg in 1970.
De architect-stedenbouwkundige C. van Eesteren en de stedenbouwkundige J. Mulder ontwierpen het bos. Het “Boschplan” maakt onderdeel uit van het Algemeen Uitbreidingsplan waarin
uitbreidingen van de stad Amsterdam planmatig werden voorbereid. Dit gebeurde door de
afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de Dienst Publieke Werken. Er werd een scheggenstructuur geı̈ntroduceerd: de stad kreeg vingervormige lobben met bebouwing die naar buiten wezen,
en daartussen was ruimte voor veel groen. De grootste groene scheg werd het Amsterdamse
Bos.
Toen men in 1934 zo ver was om met de aanleg te beginnen waren de crisisjaren in Nederland aangebroken. Veel mensen waren werkloos en deze moesten om een uitkering te krijgen
“werken”. De aanleg van het Amsterdamse Bos bood werk voor veel mensen dus werd het
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aangewezen als werkverschaffingsproject. Na de crisisjaren hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangenen gewerkt in het Amsterdamse Bos. Na de oorlog is de aanleg voltooid
door gemeentewerkers van de gemeente Amsterdam. Hierbij is voor een deel gebruik gemaakt
van personeel dat deels aangetrokken werden via rijksregelingen zoals de Rijksdienst voor de
Uitvoering van Werken (D.U.W.) of via gemeentelijke regelingen zoals de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (G.S.W.). De inzet van medewerkers via deze regelingen werd
in 1964 beëindigd. In 1970 werd het bosplan voltooid.
Hierna trad een periode van stabilisatie in, waarbij op onderdelen verbeteringen werden doorgevoerd. In de jaren zeventig en tachtig is het Amsterdamse Bos nauw betrokken bij de sanering
van de Amstelveense- en Kleine Poel.
Begin jaren negentig werd het Amsterdamse Bos gedwongen een deel van het bos ter beschikking
te stellen voor tennisvelden. Deze velden kwamen op de voormalige Vietnamweide. Tennisvelden die voorheen in Buitenveldert waren gelegen, maar plaats hadden moeten maken voor
nieuwbouw van het (internationale) hoofdkantoor van de ABN-AMRO Bank. Een ander gevolg
van de spanning tussen natuur en economie was de aanleg van het Schinkelbos. Dit is voor
een deel gefinancierd met “Schipholgelden”, compensatiegelden voor overlast door vliegverkeer,
ter beschikking gesteld door luchthaven Schiphol. Het Schinkelbos maakt onderdeel uit van
de Groene AS. De Groene AS is een natuur- en recreatieroute die loopt van Amstelland naar
Spaarnwoude, dat op zijn beurt weer onderdeel vormt van de ecologische hoofdstructuur.

Functies van het Amsterdamse Bos
Het Amsterdamse Bos heeft een viertal functies namelijk: Groene buffer tussen bebouwing en
luchthaven Schiphol, Landschappelijk monument, Recreatie en sportbeoefening en Natuurgebied.
Recreatie en sportbeoefening:
Sinds 1959 is er een camping in het Amsterdamse Bos (Camping “Het Amsterdamse Bos”) die
voornamelijk wordt gebruikt door buitenlandse toeristen die Amsterdam willen bezoeken en
een goedkope overnachting zoeken. De sportvelden: De landelijk bekende hockeyverenigingen
Pinoké en Amsterdam (Amsterdamse Hockey en Bandy Club) hebben hier hun sportaccommodatie. Sinds 1937 beschikt het Amsterdamse Bos over een roeibaan, die inmiddels al twee
keer is aangepast aan de eisen van de tijd. Hierop werden/worden (inter)nationale wedstrijden
gehouden. Naast topsportfaciliteiten beschikt het bos over cricketvelden, een tenniscomplex
en een manege, alsmede mogelijkheden voor individuele sport, zoals (hard)lopen, fietsen en
zwemmen.
Andere recreatiemogelijkheden zijn het openluchttheater, de museumtram die langs het bos
loopt, de geitenboerderij Ridammerhoeve en de mogelijkheden tot het maken van een rondvaart door het bos. Daarnaast zijn er verschillende plekken waar gedronken en gegeten kan
worden, onder andere in (pannenkoeken)boerderij Meerzicht, een boerderij die dateert uit de
periode dat het bos nog polder was.
Landschappelijk monument:
Het landschap van het Amsterdamse Bos is door mensen vormgegeven, maar door de natuur ingevuld. Het ontwerp is gebaseerd op de Engelse landschapstijl. Romantische waterpartijen, kronkelende paden, hoogte- en dieptewerking, fraaie bosranden zijn daar kenmerken van. De concentratie van de recreatieve trekpleisters is daarentegen afgekeken van de Duitse volksparken.
Eigenlijk kom je in het Bos hele verschillende typen landschappen tegen. Niet alleen bos en
grote open (recreatie-)vlaktes, maar ook waardevolle oeverlanden, moerasgebieden, rietlanden,
intieme slootjes en grote wateroppervlakten vormen een deel van het landschap in het Amsterdamse Bos. In het Amsterdamse Bos bevindt zich, op loopafstand van de geitenboerderij,
een pittoresk plekje: de heemtuin “het Vogeleiland”. Op kleine schaal zijn hier diverse landschappen nagebootst. De belangrijkste planten van het bos zijn in de heemtuin op een klein
oppervlak bij elkaar te vinden.
Natuurgebied:
Het Amsterdamse Bos is een belangrijk natuurgebied voor de regio Amsterdam. Naarmate het
bos ouder wordt, neemt de natuurwaarde toe. Het is een prima leefgebied voor veel dieren
zoals konijnen, ringslangen, eekhoorns, vleermuizen, wezels en padden. Bovendien is het Am-
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sterdamse Bos een broedplaats voor een groot aantal vogels, waaronder, haviken, buizerds,
bosuilen, boomklevers en spechten. Voor deze soorten is het Amsterdamse Bos een kweekvijver voor de regio. Vanuit een groeiende populatie zwermen diersoorten uit naar omliggende
gebieden. Vanaf de aanleg van het bos is nauwkeurig in kaart gebracht welke flora en fauna in
het bos aanwezig waren.
In het bos ten zuiden van Rijksweg A9 ligt de Amstelveense- en Kleine Poel. De oeverlanden van het poelgebied zijn een restant van een veenmoerasgebied. De bijzondere moerasflora
(waaronder orchideeën en de vleesetende zonnedauw) is te zien vanaf het wandelpad dat door
het gebied rond de plassen is aangelegd. In het noorden liggen de oeverlanden van de Nieuwe
Meer. Die zijn vooral bekend als vogelgebied. Hier broeden de bruine kiekendief, ransuil, waterral en rietzanger, terwijl de baardmees, de blauwborst en de buidelmees regelmatig gezien
worden.
Groene Buffer:
Het Amsterdamse Bos is onderdeel van de Groene As dat een groene buffer vormt tussen
Schiphol en bebouwing (zie ook onderdeel geschiedenis).

Organisatorische inbedding van het Bos
Het Amsterdamse Bos werd tot 1980 beheerd door de Dienst Publieke Werken. Van 1980 tot
1990 door de Dienst Openbare Werken. Van 1990 tot 1996 door de Dienst Stedelijk Beheer en
sinds 1997 door de Dienst Amsterdam Beheer, vanaf 2005 Dienst Advies en Beheer genaamd.
Tot 1990 was het Amsterdamse Bos voornamelijk een beheersorganisatie die zorgde voor het
groen, terwijl de afdeling Grondbedrijf de sport en overige recreatie in het bos faciliteerde. Na
1990 werden deze taken in één organisatie ondergebracht die bovendien andere deskundigheid
vroeg. Parallel aan de totstandkoming van het beleidsplan werd de organisatie van het Amsterdamse Bos fors gewijzigd.
Binnen de Dienst Publieke Werken waren er verschillende afdelingen verantwoordelijk voor het
Amsterdamse Bos/Bosplan. Het Bosplan werd ontworpen door de afdeling Stadsontwikkeling
(SO). Hierin werd zij bijgestaan door de al eerder genoemde Bosplancommissie. Met de feitelijke aanleg werd de Nederlandse Heidemaatschappij (de Heidemij) belast. Deze had de zorg
over de vele werklozen die door het Arbeidsbureau werden aangewezen om in het Bosplan te
gaan werken. De Heidemij was tevens het administratiekantoor, dat zorgde voor de feitelijke
uitbetaling van de lonen. De controle hierop gebeurde door Haven- en Waterwerken, de afdeling
van Publieke Werken die belast was met de directievoering. Zij diende tevens de declaraties
in bij het Rijk en bewaakte de kredieten. Er was daarnaast nog een tweede controle door de
Rijksdienst Uitvoering Werken (D.U.W.) die er met name op toezag dat de Heidemij conform
de vooraf vastgestelde loonschalen uitbetaalde en geen hogere bedragen uitkeerde. Het inmeten
en intekenen van de nieuwe bosgebieden, inclusief de afwatering, bruggen en dergelijke was de
taak van Landmeten en Kartografie, eveneens een afdeling van de Dienst Publieke Werken.
Het beheer van het bos was de verantwoordelijkheid van de afdeling Grondbedrijf en de afdeling
Beplantingen. De afdeling Grondbedrijf was belast met het faciliteren van de sport- en de recreatieve functies van het bos. Zij verhuurde de in het bos aanwezige sportaccommodaties (onder
andere de Bosbaan) aan de diverse verenigingen, maar beheerde ook de camping. De verantwoording voor het beheer van de sportaccommodaties werd in 1980 overgedragen aan de Dienst
voor de Sport. De afdeling Beplantingen, na 1980 de hoofdafdeling Groen van de Dienst Openbare Werken was verantwoordelijk voor het natuurgebied, het beheer van het landschappelijk
monument en het bewaken van de groene buffer tussen bebouwing en de luchthaven Schiphol.
Hierin werd zij bijgestaan door vrijwilligers van de IVN (Instituut voor Natuurbescherming en
Educatie) die op woensdagmiddagen en in het weekend bezoekers informeerden over de natuurhistorische verzamelingen in het Bosmuseum. Inventarisatie van de aanwezige flora en fauna
gebeurde door vrijwilligers van de KNNV. De Amsterdamse afdeling van de vereniging heeft een
belangrijke rol gespeeld bij de voorbereiding van de sanering van de Amstelveense- en Kleine
Poel. Medio jaren tachtig is deze rol overgenomen door professionele biologen van de Vrije
Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. In 1990 gingen alle taken over naar de sector
Infrastructuur, Sport en Recreatie van de Dienst Stedelijk Beheer, waarbij de verantwoordelijkheden verdeeld waren over de dienst, de sector en de beheersorganisatie. Ofschoon dit formeel
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niet verschilde ten opzichte van de voorafgaande periode waarin een dergelijk onderscheid was
tussen beheersorganisatie, hoofdafdeling en dienst, was de rol die de beheersorganisatie speelde
bij de beleidsvoorbereiding veel groter. Het beleidsplan waarin een toekomstvisie op het bos
werd geformuleerd werd voorbereid door de beheersorganisatie. Zij organiseerde de inspraak
en had een sterke stem bij de besluitvorming. Zowel de voorbereiding als de uitvoering van het
plan vroeg een gewijzigde deskundigheid. Parallel aan de totstandkoming van het beleidsplan
werd de beheersorganisatie Amsterdamse Bos ingrijpend gereorganiseerd.
Vanaf 1997 werd de beheersorganisatie Amsterdamse Bos, een Resultaat Verantwoordelijke
Eenheid (R.V.E.) binnen de Dienst Amsterdam Beheer, met een zelfstandige productbegroting
en rekening. De rol van de directie van de Dienst Amsterdam Beheer beperkte zich hoofdzakelijk tot overleg met de verantwoordelijke wethouder, alsmede het faciliteren van personeelszaken
en financiën.

Archief
Dit archief betreft archiefbescheiden die gevormd zijn door de beheersorganisatie in het Amsterdamse Bos t/m 1997, aangevuld met archiefbescheiden betreffende het bos gevormd door
de sector Infrastructuur, Sport en Recreatie van de Dienst Stedelijk Beheer in de periode 1990
t/m 1996.
Dit archief valt inhoudelijk uiteen in twee periodes, namelijk dossiers vóór en dossiers na 1990.
De dossiers die zijn gevormd vóór 1990 zijn voornamelijk uitvoeringsdossiers, gevormd door de
beheersorganisatie in het Amsterdamse Bos. Het merendeel van deze dossiers begint in de jaren
vijftig. Het zijn onderwerp- en objectdossiers, waarin alle inkomende stukken zijn opgenomen.
In 1990 is het archief dat op dat moment in het kantoor van het bos aanwezig was, zeer fors
geschoond. Hiervan zijn geen vernietigingslijsten opgemaakt of bewaard. Voor informatie over
het beleid in deze periode inzake het Amsterdamse Bos wordt verwezen naar andere archieven.
Sinds 1990 is het archief vollediger en bevat het naast uitvoeringsdossiers ook beleidsdocumenten. Dit is mede het gevolg van de veranderde organisatie waaraan in de vorige paragraaf
aandacht is besteed. De dossiers uit deze periode bestaan uit uitvoeringsdossiers, aangevuld
met beleidsdocumenten gevormd door het hoofd van het bos. Het deel dat afkomstig is van
de sector Infrastructuur, Sport en Recreatie biedt vooral een aanvulling op de dossiers die zijn
gevormd door het hoofd van het bos. Deels is er sprake van overlap. Waar dit het geval is, is
de archiefvormer expliciet in de omschrijving vermeld, zodat het gezichtspunt duidelijk is.
De dossiers in het archief waren niet volgens een eenduidige rubriekenstructuur geordend. Er
is bij de bewerking van het archief voor gekozen om zelf een logische rubriekenindeling te
hanteren.
Het overgebrachte archief bestaat voor een zeer groot deel uit correspondentie, met enkele
kaarten, tekeningen en rapporten. De omvang betreft 6 strekkende meter. Bij de beheersorganisatie berust ook een beeld- en geluidsarchief. Dit is niet overgebracht.

Verwijzing naar overige archieven
Het archief van de afdeling Publieke Werken van de Secretarie dat de periode 1851 - 1945
omvat. Dit archief is gevormd vanuit het gezichtspunt van het bestuur. Bevat zeer veel correspondentie, met (analoge) toegangen, zowel een namenregister als een toegang op onderwerp.
Bevat tevens een volledige serie bestekken en tekeningen. Van iedere zaak waarbij de dienst
betrokken was, is correspondentie aanwezig bij de Secretarie. Gelet op de toegankelijkheid en
de volledigheid van dit archief is het een belangrijke bron voor onderzoek. Dit archief omvat
de gehele periode van het Algemeen Uitbreidingsplan, waaronder het “Boschplan”, alsmede
de periode waarin een aanvang werd gemaakt met de aanleg van het bos in het kader van de
werkverschaffing. Toegangsnummer 5180.
Het archief van de afdeling Publieke Werken van de Secretarie over de periode 1945 - 1970 is
hierop een aanvulling en vergelijkbaar met het vorige archief. Toegangsnummer 5180A.
Het archief van de Gemeente Arbeidsbeurs geeft informatie over de aanleg van het bos als
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werkverschaffingsproject. Toegangsnummer 5236.
Het Centraal Tekeningen Archief (CTA). Dit archief is cruciaal voor alle technische informatie.
Dit archief bevat op microfiche alle technische tekeningen die door de afdeling Beplantingen en
Grondzaken zijn gemaakt. Daarnaast zijn op rolfilm alle bestekken en berekeningen opgenomen.
Toegangsnummers 10057 en 30113.
Het archief van de Dienst Publieke Werken. Dit archief is deels geı̈nventariseerd. Er is een nog
niet extern beschikbare inventaris van het deel over de jaren 1921-1956. Het hoofdstuk Amsterdamse Bos biedt aanvullende informatie ten opzichte van dit archief. Het is zeer uitgebreid
en informatief en bevat stukken tot 1969. Toegangsnummer 5213.
De archieven van de Dienst Openbare Werken (toegangsnummer 5458) en de Dienst Stedelijk
Beheer (toegangsnummer 5444) bieden geen informatie over het Amsterdamse Bos, tenzij besproken in de managementteam. Er zijn geen aparte dossiers over het Amsterdamse Bos in
deze archieven.
Boscommissie: De verslagen van de Boscommissie zijn verspreid over verschillende archieven.
Het rapport van de eerste Boscommissie, met reacties, is terug te vinden in de bibliotheek van
het Stadsarchief (toegangsnummer 150030, registratienummer 0/51 F 85). De neerslag van de
overige vergaderingen zijn deels terug te vinden in het archief van de Dienst Publieke Werken
(toegangsnummer 5213) en deels in dit archief.
Beeldmateriaal: Er is een aantal films over het Amsterdamse Bos in het Stadsarchief: films
van de Nederlandse Roeibond, registratienummer 9.10 AV, met beelden van de Bosbaan (o.a.
de opening door koningin Wilhelmina), daarnaast uit de filmcollectie van de Dienst Publieke Werken: toegangsnummer 5344.AV, registratienummer 110000190 “Amsterdamse Bos
uit 1967” en registratienummer 110000193 “Amsterdamse Bos na 20 jaar” uit 1957. Daarnaast
zijn er diverse collecties met fotomateriaal. Een selectie hieruit is opgenomen in de Beeldbank.
Per januari 2007 waren meer dan 568 foto’s opgenomen over het Amsterdamse Bos.

Literatuur
Balk.Th. (1979), Een kruiwagen vol bomen.Verleden en heden van het Amsterdamse Bos.
Boscommissie en reacties op haar rapport, 1929-1932. Toegangsnummer 150030, registratienummer 0/51 F 85.
Bibliotheek Stadsarchief: Tijdschrift Werk in Uitvoering, Beperking van de werkloosheid, over
enkele getroffen regelingen, waarbij de Dienst Publieke Werken is betrokken, november 1952
“Het Amsterdamse Bos”, artikel door H.K. Heuvelman, gepubliceerd In Werk in Uitvoering,
juni 1984, p.237 - 240.

Inventaris
Organisatie en bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taakuitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documentatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afgedwaald archief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Organisatie en bedrijfsvoering
1.1 Organisatie en reorganisatie
1 Gevolgen voor het Amsterdamse Bos van de reorganisatie van de afdeling
Groenvoorzieningen 1979 - 1981 1 omslag
2 Protest tegen reorganisatie bij de afdeling Beplantingen van Dienst Openbare
Werken betreffende bewaking in het Amsterdamse Bos 1980 - 1981 1 omslag
3 Voorbereiding van de reorganisatie van het Amsterdamse Bos in het kader van
de binnenstedelijke decentralisatie 1987 - 1988 1 omslag
4 Rapportage van Werkgroep Reorganisatie Amsterdamse Bos 1989 1 omslag
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5 Rapport getiteld: “Licht op groen, naar een nieuwe functiestructuur voor de
organisatie van het Amsterdamse Bos” van de sector Infrastructuur, Sport &
Recreatie 1993 1 stuk
6 Voorstel tot een nieuwe organisatiestructuur van het Amsterdamse Bos, met
reacties 1993 1 omslag
7 Rapport getiteld: “Reorganisatieplan Amsterdamse Bos” in het kader van de
opheffing van de Dienst Stedelijk Beheer, met concept en begeleidende brieven
1996 1 omslag
8 Implementatie-rapport getiteld “Inrichting afdeling middelen Amsterdamse Bos”
1996 1 stuk
9 Bedrijfsplan Amsterdamse Bos 1996 1 stuk
1.2 Vergaderstukken en verslaglegging
10-11 Jaarverslagen Amsterdamse Bos over de jaren 1936 tot en met 1978 1946 ca.
- 1978 ca. 2 omslagen
10 Over de jaren 1936 tot en met 1950 1946 ca. - 1951 ca.
11 Over de jaren 1973 tot en met 1977 1974 ca. - 1978 ca.
12 Verslagen van de Boscommissie, met bijlagen 1950 - 1959 1 omslag
13 Maandverslagen van de boswachterij 1977 - 1979 1 omslag
14 Jaarverslagen van evenementen in het Amsterdamse Bos 1978 - 1984 1 omslag
15 Verslagen van het werkoverleg Sportpark Amsterdamse Bos 1987 - 1996 1
omslag
16-19 Agenda’s, verslagen en bijlagen van het Groot Overleg (MT Bos), nrs 2 - 68,
met hiaten 1990 - 1996 3 omslagen en 1 pak
16 Nrs. 2 - 45, met hiaten 1990 - 1993 1 pak
17 Nrs. 50 - 56, met hiaten 1994
18 Nrs. 57 - 65 1994 - 1995
19 Nrs. 66 - 68 1996
20-21 Agenda’s, verslagen en bijlagen van het afdelingsoverleg Beleid & Beheer 1993
- 1996 2 omslagen
20 - 1993 - 1994
21 - 1995 - 1996
22 Agenda’s, verslagen en bijlagen van het Boswachtersoverleg 1994 - 1996 1
omslag
23 Jaaroverzicht Groen 1995 1 stuk
24 Jaaroverzicht Sport 1995 1 stuk
1.3 Facilitaire zaken
25 Automatisering post- en archiefzaken 1992 - 1997 1 omslag
1.4 Financiën
26 Begrotingen over de jaren 1951 tot 1965 1950 - 1964 1 omslag
27 Schets door de heer Heuvelman (medewerkerAmsterdamse Bos, Dienst Publieke Werken Afdeling Groenvoorzieningen) van mogelijke gevolgen van de
bezuinigingsoperatie 1984 voor het Amsterdamse Bos 1983 1 omslag
28 Onderzoek naar mogelijke bezuinigingen ten aanzien van het Amsterdamse Bos
1992 - 1993 1 omslag
29 Onderzoek naar en discussie over de mogelijkheid van het laten sponsoren van
(onderdelen) van het Amsterdamse Bos 1993 1 omslag
1.5 Voorlichting en Communicatie
30 “Het Amsterdamse Bos”, uitgave van de dienst Publieke Werken, met Engelse,
Franse en Duitse vertaling en met los inliggende plattegrond 1959 1 deel
31 “Een groengetooide Keizerskroon, vijf eeuwen Amsterdams stadsgroen”, overdruk Werk in Uitvoering, maandblad van de Dienst Publieke Werken,1972,
met daarin aandacht voor het ontstaan en het beheer van het Amsterdamse
Bos. 1972 1 katern
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32 “Het Amsterdamse Bos”, informatieboekje over ontstaan en beheer van het
bos, waarschijnlijk geschreven ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum
van het bos 1974 ca. 1 stuk
33 Scriptie met een sterk sociaalgeografische invalshoek in historische context
geplaatst, getiteld “Het Amsterdamse Bos” geschreven door Peter Duker 1982
1 deel
34-35 Evenementenkalender Amsterdamse Bos 1984 - 1986 2 stukken
34 Voor het jaar 1985 1984
35 Voor het jaar 1987 1986
36 Folder van het Amsterdamse Bos betreffende een herfstspeurtocht 1988 1 stuk
37 Agenda en informatiepakket over studiedag “De toekomst van het Amsterdamse Bos” 1989 1 omslag
38 Verslag van het symposium “1934-1989: zes visies op het Amsterdamse Bos”
1989 1 stuk
39 Artikel in het Nederlandse Bosbouw Tijdschrift, opgesteld door H. Bregman
getiteld “Het Amsterdamse Bos” 1991 1 stuk
40 Artikel in de serie Stad en Groen “Verbeelding in het groen, over de architectuur van het Amsterdamse Bos” opgesteld door medewerker J.W. Gieling 1991
1 stuk
41 Folders met de titel “Het Amsterdamse Bos” 1991 - 1993 1 omslag
42 Algemene informatie over het Amsterdamse Bos opgesteld voor intern gebruik,
vermoedelijk voor medewerkers van het secretariaat 1993 1 stuk
43 Presentaties voor en rondleidingen van bezoekers 1993 - 1997 1 omslag
44 Symposiumverslag “Amsterdamse Bos, natuur en natuurontwikkeling in een
recreatiegebied” 1994 1 stuk
45 Overdrukken van artikelen uit Werk in Uitvoering uit de periode 1952 tot 1990,
die betrekking hebben op het Amsterdamse Bos, samengesteld ter gelegenheid
van de opening van het Bezoekerscentrum “De Molshoop” in 1995 1995 1 pak
46 “Het Amsterdamse Bos, bos voor de toekomst” speciale uitgave van Plan Amsterdam, uitgave van de Dienst Ruimtelijke Ordening in de serie Stad en Groen
1999 1 stuk
47 Natuurpad “Het Amsterdamse Bos” nummer 1, uitgegeven door het Instituut
voor natuurbeschermingseducatie (IVN) s.d. 1 katern
1.6 Verhouding tot andere organen
48 Verzoek van het Zoölogisch Museum om duidelijkheid inzake de status van het
Bosmuseum 1953 1 stuk
49 Overdracht van het beheer van de camping en de verhuur van objecten door
het Grondbedrijf aan het Amsterdamse Bos 1985 - 1996 1 omslag
50 Agenda’s, verslagen en bijlagen van het overleg met de gemeente Amstelveen
1992 - 1998 1 omslag
51 Waterstaatkundige overdracht Amsterdamse Bos van de Dienst Riolering en
Waterhuishouding Amsterdam (RWA) naar het Waterschap Groot-Haarlemmermeer
1996 - 1997 1 omslag
2 Personeel
52 Toelichting bij de DUW-Loonregeling 1946 en uitvoeringsvoorschriften van de Rijksdienst Uitvoering Werken (DUW), ten behoeve van de arbeiders die in het kader
van deze regeling werkzaam waren bij de aanleg en het beheer van het Amsterdamse
Bos 1947 1 katern
53 Grafisch weergegeven urenoverzichten van gemeentearbeiders uitgesplitst naar diverse werkzaamheden 1948 - 1970 1 omslag
54 Positie en takenpakket van de boswachters in het Amsterdamse Bos 1970 - 1991 1
pak

Versie 8.1 - 18 september 2018

30190 - 7

Amsterdamse Bos
55 Inventarisatie van werkzaamheden in het Amsterdamse Bos in het kader van de
arbeidsomstandighedenwet 1991 1 omslag
56 Bemensingsplan Amsterdamse Bos, met reacties 1993 - 1997 1 omslag
57 Arbo-jaarplan voor de centrale afdelingen van de Dienst Stedelijk Beheer 1994 1
stuk
58 Personeelsblad genaamd “Bosberichten”, met hiaten 1994 - 1996 1 omslag
59 Rapport getiteld: “Risico-inventarisatie en -evaluatie bij kampeerterrein het Amsterdamse Bos” opgesteld door de Arbodienst GG&GD in opdracht van het Gemeentelijk Grondbedrijf ten behoeve van de inventarisatie van de risico’s van de medewerkers van het. . . 1995 1 stuk
3 Taakuitvoering
3.1 Beleid
60-71 Totstandkoming van een beleidsplan voor het Amsterdamse Bos, met uitwerkingsplan 1989 - 1996 7 stukken, 5 omslagen en 2 pakken
60 Studie Beleidsplan, 1e en 2e druk 1989 - 1990
61 Voorbereidingen tot het opstellen van een beleidsplan door medewerkers
van het Amsterdamse Bos door middel van brainstormsessies en vergelijkingen met andere steden met vergelijkbare problematiek 1989 - 1991
62 Rapportages van inspraak- en discussie-avonden 1990 - 1991
63 Reacties op de studie beleidsplan 1991 - 1992
64 “Het Amsterdamse Bos”, informatiekranten over het beleidsplan 1991 1993 2 stukken
65 Inspraakrapporten 1992 - 1994 1 pak
66 Agenda’s, verslagen en bijlagen van de projectgroep Beleidsplan 1991 1992
67 Besluitvorming 1991 - 1994 1 pak
68 Rapport getiteld: “ Facetstudie Ontsluiting en Voorzieningen” van het
Ingenieursbureau Amsterdam 1992 1 stuk
69 Advies uitgebracht door de Amsterdamse Raad voor de stadsontwikkeling,
met begeleidende brief 1994 2 stukken
70 Beleidsplan 1995 1 stuk
71 Uitwerkingsplan Amsterdamse Bos 1996 1996 1 stuk
72 Beleidsnota randstadgroenstructuur Amsterdam, met correspondentie en overlegverslagen 1991 - 1992 1 omslag
73-74 Rapport over het Amsterdamse Bos in twee delen, opgesteld door het Instituut
voor Bos- en Natuuronderzoek 1994 3 stukken
73 Deelrapport 1 ’Beheervisie Amsterdamse Bos’, met begeleidende brief 2
stukken
74 Deelrapport 2 ’Deelplan Natuurboszone Amsterdamse Bos’
75 Studienota stadsecologie Amsterdamse Bos; analyse van aanwezige en te ontwikkelen natuurwaarden van het Amsterdamse Bos 1994 1 stuk
76 Stukken betreffende educatie als taak van het Amsterdamse Bos 1995 1 omslag
3.2 Statistiek
77 Statistische opgaven van grondgebruik in het Amsterdamse Bos 1959 - 1965 1
omslag
78 Bezoekerstellingen 1970 - 1989 1 omslag
79 Rapport “Amsterdamse Bos, gebruik en waardering”, met begeleidende brieven
1996 1 omslag
3.3 Infrastructuur en niet-recreatieve voorzieningen
80 Afspraken inzake de aanleg van bewegwijzering in het Amsterdamse Bos 1953
- 1990 1 omslag
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81 Aanleg (invaliden)parkeerplaatsen in of in de directe nabijheid van het Amsterdamse Bos 1957 - 1990 1 omslag
82 Overzicht van aantallen geparkeerde auto’s in het Amsterdamse Bos in de
periode 13 februari t/m 19 juni, geteld op twintig afzonderlijke plaatsen in het
bos 1960 ca. 1 stuk
83 Exploitatie van een bootdienst tussen het Amsterdamse Bos en Schiphol door
rederij Amsteldijk 1964 - 1966 1 omslag
84 Afstemming tussen Rijkswaterstaat en het Amsterdamse Bos over de aanleg
van wegen, rijwielpaden en kunstwerken in of in de nabijheid van het Amsterdamse Bos 1965 - 1989 1 omslag
85 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van een enquête
onder parkerende automobilisten 1967 ca. 1 stuk
86 Prospectus opening fietsenverhuurbedrijf “Fiets o Fiets” in het Amsterdamse
Bos 1971 1 stuk
87 Voorbeelden van bewegwijzering in het Amsterdamse Bos 1975 ca. 1 omslag
88 Overzichten van de lengte van autowegen, fiets-, voet- en ruiterpaden geordend
per bosvaknummer, opgemaakt ten behoeve van het onderhoud 1980 - 1988 1
omslag
89 Onderzoek naar de mogelijkheid van de uitgifte van rolstoelen in het Amsterdamse Bos 1984 1 omslag
90 Overzicht en afspraken inzake waterinlaten en duikers in het Amsterdamse Bos
met de afdeling Beheer en Onderhoud van Riolering & Waterbeheersing van
de Dienst Publieke Werken 1985 1 omslag
91 Correspondentie over het afsluiten van drinkfonteinen in het Amsterdamse Bos
1988 - 1990 1 omslag
92 Rapport Wegbouwkundig onderzoek Amsterdamse Bos door Koninklijke Volker
Stevin 1990 1 stuk
93 Onderzoek naar de mogelijkheden van de aanleg van doorgaande fietsroutes
door het Amsterdamse Bos ten behoeve van verbetering van het woon-werkverkeer
naar Schiphol 1990 - 1993 1 omslag
94 Exploitatie van een pontveer over de Nieuwe Meer door Rederij Oeverloos 1991
- 1996 1 omslag
95 Knelpunten in doorgaande fietsroutes van het Amsterdamse Bos naar SchipholOost 1993 1 omslag
96 Overzichtstekeningen van septic-tanks in het Amsterdamse Bos 1993 1 stuk
97 Aanleg van een fietsenstalling voor huurfietsen en afspraken over de exploitatie
tussen de huurder en het Amsterdamse Bos 1995 - 1997 1 omslag
98 Herinrichting en het groot onderhoud van de doorgaande weg in het Amsterdamse Bos 1996 1 omslag
3.4 Natuur en Landschap
3.4.1 Uitvoering Boschplan
99 Overzicht van alle ten behoeve van de aanleg van het Amsterdamse Bos
onteigende bedrijven, ingetekend op kaart (1 op 5000) met alfabetische
index van de eigenaren en begeleidende brief 1934 2 stukken
100 Berekeningen (onder andere hoogtemetingen en waterpassingen) ten behoeve van de aanleg van het Amsterdamse Bos 1935 - 1939 1 pak
101 Tachymeterstaten betreffende het Amsterdamse Bos 1935 - 1950 1 omslag
102 Detailveldwerken ten behoeve van de aanleg van het Amsterdamse Bos,
ingemeten door de landmeter van de Gemeente Amsterdam en vastgelegd
op kadastrale kaarten 1935 - 1959 1 pak
103 Overzichtskaart van het Boschplan. Schaal: 1:10.000 1937 1 stuk
104 Uitzettingen van piketpaaltjes door Havenwerken ten behoeve van de aanleg van het Amsterdamse Bos, bevat onder andere de uitmeting van de
roeibaan 1937 - 1938 1 pak
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105 Dagboek van uitgevoerde werkzaamheden in het Amsterdamse Bos 1938
- 1946 1 deel
106 Overzichten van geleverde bomen, struiken en bouwmaterialen ten behoeve
van de aanleg van het Amsterdamse Bos 1938 - 1949 1 omslag
107 Coördinatenlijst met X en Y coördinaten, gekoppeld aan kadastrale nummers en gewone nummers in het Amsterdamse Bos, opgesteld door de
onderafdeling Landmeten van de Dienst Publieke Werken 1940 1 omslag
108 Gedetailleerd overzicht van tijdens de jaren 1936 tot 1939 in het Amsterdamse Bos aangebrachte beplantingen 1940 ca. 1 stuk
109 Gedetailleerd overzicht van 217 hectare uit de huur te nemen terreinen ten
behoeve van de aanleg van het bos in de jaren 1945 en 1946 1945 ca. 1
stuk
110 Gedetailleerd overzicht van de samenstelling van beplantingsgroepen ten
zuiden van de roeibaan 1946 1 stuk
111 Grondsoortenkaart, waarin aangegeven welke grondsoorten in het Amsterdamse Bos voorkomen s.d. 1 stuk
geen scans op aanvraag
3.4.2 Waterhuishouding van het Amsterdamse Bos
112 Metingen van het waterpeil in het Amsterdamse Bos 1950 - 1971 1 omslag
113 Waterpassing langs het voetpad van Duinhoven naar de nieuwe Sluis en
langs de bedijking in het Amsterdamse Bos 1956 1 stuk
114 Onderzoeken naar de waterkwaliteit in het Amsterdamse Bos 1958 - 1994
1 omslag
115 Hoogte van de bedijkingen in het Amsterdamse Bos opgenomen langs de
Rijnvaart en Koenenkade, door Ypenburg en rondom polder Meerzicht
door Veldhuizen 1961 2 stukken
116 Metingen van waterstanden en grondwaterpeil in het Amsterdamse Bos
1966 - 1974 1 omslag
117 Verslagen en bijlagen van het overleg Integrale Verbetering Waterkwaliteit
Amsterdamse Bos (vanaf september 1995 Projectgroep Water Amsterdamse Bos) 1993 - 1998 1 omslag
118 Waterkwaliteitsplan Amsterdamse Bos, met bijlagen en reacties 1996 1
omslag
3.4.3 Flora en fauna in het Amsterdamse Bos
119 Bomeninventarisatie in het Amsterdamse Bos over de jaren 1949-1951 en
de jaren 1971-1972 1949 - 1972 1 omslag
120 Artikel “Mededelingen van het Centraal Instituut voor Floristisch en Faunistisch onderzoek in Groot Amsterdam”, in contactblad nummer 8 van
de Amsterdamse afdeling van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging met een overzicht van waargenomen vogels. . . 1951 1 stuk
121 Inventarisatie van de in het Amsterdamse Bos aanwezige fazanten 1951 1
omslag
122-124 Verzamelde gegevens over flora, broedvogels, macrofauna, reptielen en amfibiën in het Amsterdamse Bos 1952 - 1991 3 omslagen
122 - 1952 - 1959
123 - 1977 - 1978
124 - 1981 - 1991
125 Overzichtskaart van alle in het bos aangebrachte nestkasten 1955 1 stuk
126 “De vlinders en motten uit het Amsterdamse Bos 1936 - 1954”, artikel
verschenen in Entomologische Berichten, deel 15, geschreven door J.H.
Kuchlein 1955 1 stuk
127 Artikel over kevers in het Amsterdamse Bos, genaamd: “Iets omtrent de
Keverfauna van het Amsterdamse Bos”, geschreven door A.C. Nonnekens,
verschenen in entomologische berichten, deel 16 1956 1 stuk
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128 Artikelen betreffende vogels in het Amsterdamse Bos, afkomstig uit het
tijdschrift “De Levende Natuur” 1958 - 1960 1 omslag
129 Artikel betreffende trekvlinders in het Amsterdamse Bos, genaamd: “Trekvlinders in 1959”, geschreven door B.J. Lempke, verschenen in entomologische
berichten, deel 20 1960 1 stuk
130 Artikel betreffende trekvlinders in het Amsterdamse Bos, genaamd: “Waarnemingen aan Autographa gamma L. (Lep., Noct.)”, geschreven door M.P.
Peerdeman 1961 ca. 1 stuk
131 Artikel betreffende vogels in het Amsterdamse Bos, genaamd “De vogelwereld van het Amsterdamse Bos” door J.J. Frieswijk, verschenen in
Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, nummer 74 1968 ca. 1 stuk
132 Bomeninventarisatie in het Amsterdamse Bos geordend per vak met een
overzicht van het aantal bomen per hectare en de hoeveelheid sierbeplanting 1979 - 1980 1 omslag
133 Perceelstaat van het Amsterdamse Bos (1981 - 1991) met een overzicht
van de afzonderlijke bomen, geordend op vak 1985 ca. 1 stuk
134 Overzichten van aantallen en soorten muizen aangetroffen in uitgezette
vallen in het Amsterdamse Bos, geordend op vaknummer 1990 1 stuk
135 Levensgeschiedenissen van twee bosuilen in Het Amsterdamse Bos, beschreven
over de periode tussen 1980 en 1990 1990 1 stuk
136 Artikel over de inventarisatie van de noordkant van het Amsterdamse
Bos in de periode 1988 tot en met 1990 op vogels in het tijdschrift De
Gierzwaluw jaargang 28, nummer 4 geschreven door Frank Visbeen 1990
1 stuk
137 Onderzoeksverslag van de vegetatieopnamen van de permanente quadraten
(PQ) 1992 ca. 1 stuk
138 Situatieschets van de Blauwe Reigerkolonie in het Amsterdamse Bos over
de jaren 1990 tot 1994 1994 1 stuk
139 Inventarisatie van uitgezaaide kruiden, uitgeplante vaste planten, uitgeplante knollen en bollen in het Amsterdamse Bos 1994 - 1995 1 omslag
140 Rapport “Onderzoek bladmonsters” bij verschillende houtopstanden in het
Amsterdamse Bos door de Bomendienst en Bosbouw van de Heidemij om
gespecificeerd bemestingsadvies te kunnen geven aan de beheerders van
het Amsterdamse Bos 1995 1 stuk
141 Onderzoek naar lange en korte grasvegetaties in het Amsterdamse Bos in
1995, uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het gevoerde maaibeleid
1996 1 stuk
142 Inventarisatie van de watervegetatie uitgevoerd voor het waterschap Rijnland betreffende het ecologische kwaliteitsniveau van het water in het
Amsterdamse Bos, uitgevoerd op zes afzonderlijke locaties 1996 1 omslag
143 Vogelinventarisatie van het Amsterdamse Bos over de jaren 1994, 1995 en
1996 1997 1 stuk
144 Overzichtskaart van in het Amsterdamse Bos aanwezige boomsoorten s.d.
1 stuk
geen scans op aanvraag
3.4.4 Beheer Algemeen
3.4.4.1 Beheerplannen, afspraken en adviezen
145 Afspraken binnen de afdeling beplantingen van de Dienst Publieke Werken
over het maaien van de grasvelden in het Amsterdamse Bos 1962 1 stuk
146-148 Beheerplannen betreffende het Amsterdamse Bos opgesteld door de Dienst
Publieke Werken Afdeling Beplantingen; later Dienst Openbare Werken
Afdeling Groenvoorzieningen over de periode 1978 tot 1995 1978 ca. 1985 3 stukken
146 1978-1980 1978 ca.
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147 01-10-1980-30-09-1990 1981
148 01-10-1985-30-09-1995 1985
149 Brief van het hoofd Groenvoorzieningen van de Dienst Openbare Werken
over de noodzaak tot het opstellen van een nieuw beheerplan vanwege
onbruikbaarheid van het beheerplan van het Amsterdamse Bos uit 1978
voor geautomatiseerde verwerking door. . . 1985 ca. 1 stuk
150 Ingevuld beheerplan ten behoeve van het Ministerie van Landbouw en
Visserij, met kaarten 1991 1 omslag
151 Ecologisch advies over het kerngebied van het Amsterdamse Bos 1993 1
stuk
152 Afspraken tussen de beheerders van het Amsterdamse Bos en de vogelconsulent en afspraken met de stadsecologe 1993 - 1994 1 omslag
153 Eindconcept beheervisie van het Amsterdamse Bos 1994 1 omslag
3.4.4.2 Vakindelingen en vaknummeringen
154 Overzichtskaart van het Amsterdamse Bos voorzien van nieuwe vaknummering, daarbij de perceelsnamen en hoeveelheid hectare aan grasland,
bos en oeverland per vak 1976 1 stuk
155 Conversietabellen van vaknummers, lopende van de periode 1950 tot 1978,
waarbij per tijdvak vier afzonderlijke vaknummeringen zijn opgenomen
1978 ca. 1 stuk
3.4.4.3 Jacht
156 Correspondentie tussen het hoofd Sector Infrastructuur Sport en Recreatie
van de Dienst Stedelijk Beheer en de Wethouder Openbare Ruimte naar
aanleiding van raadsvragen over het afschieten van eksters door medewerkers van het Amsterdamse Bos 1991 1 omslag
157 Hernieuwd formuleren door de Wethouder Beheer Openbare Ruimte van
het in 1988 vastgestelde Amsterdamse beleid met betrekking tot afschotvergunningen naar aanleiding van vragen van de Consulent Natuur, Bos,
Landschap en Fauna 1991 1 omslag
158 Afschieten van kraaien door medewerkers van het Amsterdamse Bos in de
gemeente Amstelveen 1997 1 omslag
3.4.4.4 Verslagen uitvoering beheer
159 Dunningen en verwijderingen van dood pootmateriaal in het Amsterdamse
Bos met gespecifeerde bomenoverzichten en kostenspecificaties 1939 - 1994
1 pak
160 Verslagen van de onderhoudswerken van de bebossingen en van de grasvelden
van het Amsterdamse Bos over de jaren 1951 tot en met 1970 1952 - 1971
1 omslag
161 Nagaan van de praktische bruikbaarheid van een aantal selecties van diverse loofhoutsoorten door middel van proefvelden in het Amsterdamse
Bos in samenwerking met de Stichting Bosbouwproefstation “De Dorschkamp”
te Wageningen 1965 1 omslag
162 Statistische gegevens betreffende dunningen opgemeten in de periode 1972
tot 1973 1973 ca. 1 omslag
163 “De groei van hout in het Amsterdamse bos”, interne notitie met statistische informatie opgesteld door Leny Bregman, medewerkerster van het
Amsterdamse Bos 1986 1 stuk
164-165 Beheer en onderhoud van diverse objecten in het Amsterdamse Bos waarover
de Sector Infrastructuur Sport en Recreatie van de Dienst Stedelijk Beheer
op de hoogte is gesteld; met alfabetisch register 1990 - 1996 2 pakken
164 A tot en met F
165 G tot en met V
166-167 Beheer en onderhoud van flora in het Amsterdamse Bos en kennisgeving
daarvan aan de Sector Infrastructuur Sport en Recreatie van de Dienst
Stedelijk Beheer; met alfabetisch register 1990 - 1996 2 pakken
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166 B-M
167 R-T
168 Begrazingsproject met Schotse Hooglanders in het Amsterdamse Bos 1994
- 1996 1 omslag
169 Rapport Bomenonderzoek met resultaten en adviezen uitgevoerd door
Buro Raadgeving en Onderzoek op een drietal locaties in het Amsterdamse Bos in verband met een duidelijke conditionele achteruitgang van
het bomenbestand aldaar s.d. 1 stuk
3.4.4.5 Overig
170 Vaststelling en uitvoering van beleid met betrekking tot loslopende honden
in het Amsterdamse Bos 1963 - 1991 1 omslag
171 Aanwijzen van de toekomstbomen in het Amsterdamse Bos 1967 - 1987
1 omslag
172 Planontwikkeling voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in het kader
van de Groene As 1993 - 1997 1 omslag
3.4.5 Beheer van afzonderlijke locaties
3.4.5.1 Schinkelpolder
173-174 Voorbereiding van de aanleg van een bos in de Schinkelpolder 1993 - 1996
2 omslagen
173 Dossier opgemaakt door de Dienst Stedelijk Beheer
174 Dossier opgemaakt door het Amsterdamse Bos
175 Aankoop en verwerving van gronden ten behoeve van de aanleg van het
Schinkelbos 1993 - 1996 1 omslag
176 Vegetatie-opnamen in de Schinkelpolder 1996 1 omslag
3.4.5.2 Amstelveense en Kleine Poel
177 Agenda’s en verslagen van de werkgroep Poeloever 1970 - 1975 1 omslag
178 Rapport inzake de ontsluiting en het beheer van de Amstelveense en Kleine
Poel en de oeverlanden ten behoeve van recreatie en natuurbescherming,
opgesteld ten behoeve van een kredietaanvraag bij de gemeentes Amstelveen en Amsterdam en een. . . 1971 1 stuk
179 Besluitvorming door de gemeenten Amsterdam en Amstelveen inzake de
ontwikkeling, uitvoering en beheer van de Amstelveense en Kleine Poel
1971 - 1976 1 omslag
180 Inventarisatie van het Oeverlandenreservaat aan de Amstelveense Poel uitgevoerd door werkgroepen van de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (K.N.N.V) 1973 1 stuk
181 Correspondentie gevoerd door de Dienst Publieke Werken (en haar rechtsopvolgers) over werken ten behoeve van recreatief gebruik van de Amstelveense en Kleine Poel 1974 - 1980 1 omslag
182 Voorlichting over de bestemming van de Amstelveense Poel door de afdeling voorlichting van de gemeente Amstelveen 1975 1 stuk
183 Bestekken met bijbehorende stukken ten behoeve van het verbeteren van
de oeverlanden en de uitvoering van grondwerken, inrichtingswerken en
de aanleg van toegangswegen en -paden 1975 - 1978 1 pak
184 Inventarisatielijsten betreffende de Oeverlanden van de Amstelveense en
Kleine Poel opgemaakt door de afdeling Beplantingen van de Dienst Publieke Werken 1976 - 1980 1 omslag
185 Verslagen van overleg van de Begeleidingscommissie Amstelveense en Kleine
Poel 1976 - 1982 1 omslag
186 Berekening van de maximale capaciteit voor boten op de Amstelveense
Poel 1977 ca. 1 omslag
187 Onderzoek van de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel en Hoornsloot
1979 1 stuk
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188 “Peilen in de Poel”, een onderzoek naar de rol van biologen van de Universiteit van Amsterdam in de begeleidingscommissie Amstelveense en Kleine
Poel, scriptie in het kader van de studie Milieukunde aan de Universiteit
van Amsterdam 1979 1 stuk
189 Inventarisatie van de aantallen broed- en/of zangterritoria voor het westelijk deel van het oeverlandenreservaat van de Amstelveense Poel door de
Vogelwerkgroep 1979 2 stukken
190 Onderzoek naar de kwaliteit van het viswater in de Amstelveense Poel
door de hengelsportvereniging Amsterdam (HVA); alsmede een historisch
overzicht van broodvisserij op de Poel vanaf 1900 tot 1980 1980 1 omslag
191 Overzicht van vigerende bestemmingplannen van de Amstelveense en Kleine
Poel, opgemaakt ten behoeve van de begeleidingscommissie Amstelveense
en Kleine Poel 1982 - 1983 1 omslag
192 Beheerplan van het natuur- en recreatiegebied Amstelveense en Kleine
Poel voor de periode 1983 tot en met 1992 opgesteld op verzoek van
de begeleidingscommissie Natuur- en Recreatiegebied Amstelveense- en
Kleine Poel 1983 1 omslag
193-201 Jaarverslagen Begeleidingscommissie Amstelveense en Kleine Poel 1983 1992 9 stukken
193 Over het jaar 1982 1983
194 Over het jaar 1983 1984
195 Over het jaar 1984 1985
196 Over het jaar 1985 1986
197 Over het jaar 1986 1987
198 Over het jaar 1987 1988
199 Over het jaar 1989 1990
200 Over het jaar 1990 1991
201 Over het jaar 1991 1992
202 Dossier opgesteld door de Sector Infrastructuur Sport en Recreatie van
de Dienst Stedelijk Beheer inzake de sanering van de Amstelveense en de
Kleine Poel, met alfabetische index 1990 - 1996 1 omslag
203 Projectvoorstel van Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning voor een
haalbaarheidsstudie betreffende saneringsmaatregelen voor de Amstelveense
en Kleine Poel 1991 1 stuk
204 Agenda’s, verslagen en bijlagen van de beheeradviescommissie Amstelveense
en Kleine Poel 1991 - 1996 1 omslag
205-206 Agenda’s, verslagen en bijlagen van Projectgroep 1991 - 1996 1991 - 1996
1 pak en 1 omslag
205 - 1991 1 omslag
206 - 1994 - 1996
207 Instelling van een project integrale eutrofiëringsbestrijding door Hoogheemraadschap Rijnland, met projectomschrijving 1992 1 omslag
208 Verslag van meetgegevens over de jaren 1990 tot 1992 inzake de integrale
eutrofiëringsbestrijding in de Amstelveense Poel 1993 1 stuk
209 Agenda’s, verslagen en bijlagen van de Stuurgroep 1994 - 1996 1 omslag
210 Analyseresultaten van de waterkwaliteit in de Amstelveense Poel in 1994
gemeten door het Hoogheemraadschap van Rijnland 1995 1 stuk
211 Toelichting op de scriptie “Integraal Waterbeheer in Nederland; Casus
studie: Saneringsproject Amstelveense en Kleine Poel” 1996 1 stuk
212 Inventarisatie van orchideeën en paddestoelen bij de Amstelveense Poel
in 1996 door de plantenwerkgroep en de paddestoelenwerkgroep van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling
Amsterdam 1997 1 stuk
213 Verslag van jaarlijks onderhoud van de Amstelveense Poel uitgevoerd in
1996 1997 1 omslag
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3.4.5.3 Meerzicht (Nieuwe Meer)
214 Overleg en afspraken met de pachter (familie van Duynhoven) van de
boerderij/annex theeschenkerij Meerzicht betreffende gebruik en aanpassingen aan gebouw en omgeving 1959 ca. - 1993 1 omslag
215 Voorbereiding en besluitvorming betreffende een bestemmingswijziging
van polder Meerzicht naar natuurreservaat ten behoeve van de bescherming
van weidevogels 1972 ca. - 1990 1 omslag
216 Bemoeienis van de vereniging “De Oeverlanden Blijven” bij de inrichting
en het beheer van de noordelijk oeverlanden van het Nieuwe Meer 1987 1996 1 omslag
217 Ambtelijke nota “De oeverstrook ten noorden van het Nieuwe Meer, Inrichting en mogelijkheden voor ecologisch beheer” met toelichting, opgesteld
in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders door de Dienst Openbare Werken, Hoofdafdeling. . . 1988 1 omslag
218 Dossier opgesteld door de Sector Infrastructuur Sport en Recreatie van
de Dienst Stedelijk Beheer inzake de uitvoering van de wijziging van de
bestemming van polder Meerzicht in Natuurgebied Nieuwe Meer 1990 1996 1 pak
219 Inventarisatie van de vegetatie en vogels in de weilanden van polder Meerzicht
1991 1 omslag
220 Inrichting- en beheervisie Natuurgebied Nieuwe Meer; rapport en reacties
1992 1 omslag
221 Voorwaarden die de Dienst Riolering en Waterhuishouding vanuit haar
functie van toezichthouder op de dijken stelt ten aanzien van de herinrichting van het dijkje polder Meerzicht 1995 1 stuk
3.4.5.4 Heemtuin “Het Vogeleiland”
222 Vogels waargenomen op het vogeleiland tijdens de jaren 1958 en 1959 met
inbegrip van de bosrand rond het eiland 1960 1 stuk
223 Inventarisatie van bomen en heesters op het vogeleiland in 1959 1960 1
stuk
224 Waarnemingen van flora en fauna chronologisch geordend, met hiaat 1964
- 1996 1 deel
225 Inventarisatie van plantensoorten 1970 - 1992 1 omslag
226 Beschrijving van de heemtuin 1980 ca. 1 stuk
227 Bloeiberichten Vogeleiland 1992 - 1993 1 omslag
228 Heemtuinen in Amsterdam, uitgave van het Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum, bevat onder andere informatie over heemtuin “Het
Vogeleiland” 1993 1 stuk
229 Publieksfolders met algemene informatie over de verschillende biotopen en
toelichting op de wijze waarop het gebied wordt beheerd 1994 1 omslag
230 Educatief scholenproject 1996 “De boom ten voeten uit” uitgevoerd op
het Vogeleiland door vereniging “Oeverlanden blijven” 1994 1 omslag
231 Stageverslag “Bloemakker op het Vogeleiland van het Amsterdamse Bos”
betreffende het beheer van deze akker s.d. 1 stuk
232 Alfabetisch geordend overzicht van de flora van het vogeleiland, voorzien
van zowel de Nederlandse als de Latijnse soortnaam s.d. 1 stuk
3.4.5.5 Stadskwekerij/Japanse Kersentuin
233 NVN 5740-onderzoek naar mogelijke vervuiling op het terrein van de stadskwekerij in het Amsterdamse Bos 1997 1 stuk
234 Herinrichting van het voormalig kwekerijterrein en realisatie van een Japanse
kersentuin exclusief het bestek 1997 - 2000 1 pak
235 Bestek “Herinrichting voormalige stadskwekerij Amsterdamse Bos, Japanse
Kersentuin” 1999 1 pak
3.4.5.6 Overige gebieden
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236 Aanleg van een arboretum in het Amsterdamse Bos 1939 - 1950 1 omslag
237 Aanleg en onderhoud van de Wilde Dierenweide (voorheen Wisentenweide
of Bizonweide) 1977 - 1991 1 omslag
238 Ideeënvorming inzake de aanleg van een natuurspeelbos als onderdeel van
het Amsterdamse Bos 1993 ca. 1 omslag
239 Inrichting van een wetland door het Ingenieursbureau Amsterdam 1994 1
omslag
3.5 Sport- en overige recreatieve voorzieningen
3.5.1 Sportvoorzieningen
3.5.1.1 Algemeen
240 Brief van de directeur Publieke Werken aan de wethouder over een
regeling inzake het beheer van sportvelden in Amsterdam 1960 1 stuk
241 Besluiten inzake sportaccommodaties in het Amsterdamse Bos 1962 1994 1 omslag
242 Overdracht beheer sportvelden in het Amsterdamse Bos door de verenigingen aan de gemeente Amsterdam 1970 - 1971 1 omslag
243 Correspondentie over de vraag of het beheer van de permanente sportaccommodaties in het Amsterdamse Bos een verantwoording is van de
Wethouder Publieke Werken of van de Wethouder Jeugdzaken en Sport
1970 - 1976 2 stukken
244 Overdracht van beheer van sportaccommodaties in het Amsterdamse
Bos door het Gemeentelijk Grondbedrijf aan de Dienst voor de Sport
1977 - 1983 1 omslag
245 Overzichten van wandeltochten, wedstrijden en bijeenkomsten gehouden
in het Amsterdamse Bos in 1982 1983 1 stuk
246 Correspondentie inzake planvorming tot bouw van een overdekte sportaccommodatie in het Amsterdamse Bos 1988 - 1992 1 omslag
247 Contracten afgesloten door de Dienst Stedelijk Beheer, Sector Infrastructuur, Sport en Recreatie met de gebruikers van het Sportpark Amsterdamse Bos, alfabetisch geordend op gebruiker 1990 - 1996 1 omslag
248 Besluiten inzake de tarieven van sportaccommodaties in het Amsterdamse Bos 1991 - 1995 1 omslag
249 Compensatie voor het verlies aan recreatiemogelijkheden in het Amsterdamse Bos ten gevolge van de uitbreiding van Schiphol 1994 1 omslag
250 Overdracht van beheer van sportpark Nieuwe Hemweg door Stedelijk
Beheer- Amsterdamse Bos aan Stedelijk Beheer – Westpoort 1995 1
omslag
3.5.1.2 Bosbaan/roeien
251 Verbreding van de Bosbaan door de afdeling Beplanting van de Dienst
Publieke Werken 1962 - 1963 1 omslag
252 Advies aan de wethouder Publieke Werken door de directeur van de
Dienst Publieke Werken ten aanzien van het al dan niet toestaan van
hengelen in de Bosbaan 1964 1 stuk
253-256 Huurcontracten afgesloten door de sector Infrastructuur Sport en Recreatie en haar rechtsvoorgangers 1970 - 1993 4 omslagen
253 Kanovereniging Frisia voor de periode tussen 1970 en en 1973 29/06/1970
254 Café-Restaurant De Bosbaan B.V. 1984 - 1993
255 De Koninklijke Nederlandse Roeibond 1982 - 1992
256 Sport/roeivereniging Okeanos 1988 - 1992
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257 Bosbaankalender 1980 tot en met 1996 1979 - 1995 1 omslag
258-259 Verslagen en bijlagen van de Bosbaan Advies Commissie 1981 - 1995 2
omslagen
258 - 1981 - 1990
259 - 1991 - 1995
260 Onderzoeksverslag van het optreden van boeiverschillen ten gevolge van
windinvloeden in de Bosbaan te Amsterdam 1985 1 stuk
261 Onderzoeksverslag van windtunnelonderzoek naar windklimaat en windsnelheidsverschillen op de Bosbaan, uitgevoerd door de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) in
opdracht van de Koninklijke Nederlandse Roeibond 1985 1 stuk
262 Onderzoeksverslag van driftsnelheidsmetingen op de Bosbaan 1986 1
stuk
263 Betononderzoek uitgevoerd aan het botenhuis van de Bosbaan 1986 1
omslag
264 Begroting (5 jarenplan) Bosbaan opgesteld door de Dienst voor de Sport
1988 1 stuk
265 Onderzoeksverslagen van onderzoek naar de toestand van het betonwerk
van het botenhuis en de kleedkamers van de Bosbaan in opdracht van
de afdeling Bouwkunde van de Dienst Openbare Werken 1989 1 omslag
266 Correspondentie met de sector Infrastructuur Sport en Recreatie van de
Dienst Stedelijk Beheer over de verbreding van de Bosbaan 1990 - 1996
1 pak
267 Gedragsregels bij evenementen aan de Bosbaan 1991 1 omslag
268 Rapport “Vernieuwing en Verbreding van de Bosbaan” samengesteld
door de Koninklijke Nederlandse Roeibond, met reacties van de Dienst
Stedelijk Beheer 1991 - 1995 1 omslag
269 Rapport over de verbreding van de Bosbaan van de Grontmij met toelichting, opgesteld in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Roeibond,
zoals voorgelegd aan het College van Burgemeesters en Wethouders zonder voorafgaand overleg met het Amsterdamse Bos 1994 1 omslag
270 Verkenning locaties roeibaan, rapport van een onderzoek uitgevoerd door
de Dienst Ruimtelijke Ordening 1994 1 stuk
271 Programmaboekje voor wereldkampioenschappen kanomarathon op de
Bosbaan 1994 1 stuk
272 Besluitvorming door de gemeente Amsterdam betreffende de verbreding
van de Bosbaan 1994 1 omslag
273 Kostenraming voor verbreding van de Bosbaan, met toelichting 1994 1
omslag
274 Correspondentie en verslagen van overleg tussen vertegenwoordigers van
stadsdeel Buitenveldert, Dienst Stedelijk Beheer en de Roeibond over
mogelijke verbreding van de Bosbaan 1994 1 omslag
275 Integrale rapportage over de verbreding van de Bosbaan met toelichting,
opgesteld door de sector Infrastructuur Sport en Recreatie van de Dienst
Stedelijk Beheer 1994 1 omslag
276 Correspondentie inzake de aanvraag van de monumentenstatus voor de
Bosbaantribune 1994 - 1995 1 omslag
277 Afschrift van het raadsbesluit van de gemeente Amstelveen aan de dienst
Stedelijk Beheer waarin de minister geadviseerd wordt de Bosbaantribune niet aan te wijzen als beschermd monument 1995 1 omslag
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278 Inspectierapport van de oevers langs en de steigers in de Bosbaan, opgesteld
door de sector Infrastructuur van de dienst Stedelijk Beheer 1995 1 stuk
279 Knipselkrant samengesteld door de roeivereniging OKEANOS over het
jaar 1994 1995 1 stuk
280-281 Gemeentelijke besluiten 1995 - 1996 2 stukken
280 Besluit van de wethouder voor de Ruimtelijke Ordening Stadig om af
te zien van een internationale roeibaan in IJburg op basis van een
haalbaarheidsstudie door de Dienst Ruimtelijke Ordening 1995
Haalbaarheidsstudie ontbreekt
281 Besluit van de gemeenteraad om af te zien van de aanleg van een
internationale roeibaan op IJburg en over te gaan tot verbreding
van de bestaande roeibaan in het Amsterdamse Bos 1996
282 “Rapportage Bosbaan 1996”; globaal plan van Dienst Stedelijk Beheer
voor de verbreding van de Bosbaan 1996 1 stuk
283 Rapport “Bodem en slibonderzoek rond de Bosbaan en het Nieuwe Meer
in het Amsterdamse Bos”, opgesteld door OMEGAM in opdracht van de
Sector Infrastructuur, Sport en Recreatie van de Dienst Stedelijk Beheer,
met begeleidende brief 1996 2 stukken
284 “Bosbaan 2000”, rapportage Brainstormsessie Entreegebied Amsterdamse
Bos 1997 1 stuk
3.5.1.3 Paardrijden
285 Regulering van de ruitersport in het Amsterdamse Bos 1952 - 1997 1
omslag
286 Programmaboekje Nationale Jeugdruiterdag 18 juni 1961, georganiseerd
door de Jeugdrijvereniging FIT-Amsterdam op het terrein Arena in het
Amsterdamse Bos 1961 1 stuk
287-288 Bouw van manege “Nieuw Amstelland” 1988 - 1996 2 omslagen
287 Dossier opgemaakt door het Amsterdamse Bos 1988 - 1996
288 Dossier opgemaakt door de Dienst Stedelijk Beheer, Sector Infrastructuur Sport en Recreatie 1990 - 1996
289 Aanleg en verhuur van een (paarden)poloterrein in het Amsterdamse
Bos ten behoeve van polowedstrijden tijdens de zomer van 1989 1989 2
stukken
290 Besluitvorming betreffende een toekomstplan voor Manege “Nieuw Amstelland” in het Amsterdamse Bos 1996 1 omslag
Toekomstplan ontbreekt, besluitvorming fragmentarisch
3.5.1.4 Tennis
291 Besluitvorming betreffende vaststellen van een bestemmingsplan voor de
Vietnamweide 1991 - 1993 1 omslag
292 Correspondentie met de sector Infrastructuur Sport en Recreatie van de
Dienst Stedelijk Beheer over de vestiging van Tenniscentrum Amstelpark
op de Vietnamweide in het Amsterdamse Bos 1991 - 1994 1 pak
293 Correspondentie tussen het Gemeentelijke Grondbedrijf en de sector Infrastructuur Sport en Recreatie van de Dienst Stedelijk Beheer over de
erfpachtaanbieding van het terrein Vietnamweide 1991 - 1994 1 omslag
294 Notitie van Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) in samenwerking met
afdeling Stedelijke Ontwikkeling Amsterdam betreffende verplaatsing
van tenniscentrum Amstelpark ten behoeve van de vestiging van het
hoofdkantoor van de ABN-Amro Bank in. . . 1992 1 stuk
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295 Reacties op verplaatsing van het tenniscentrum Amstelpark op de locatie Karel Lotsylaan/van Leyenberghlaan naar de Vietnamweide in het
Amsterdamse Bos ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw hoofdkantoor voor de ABN AMRO-bank op de Karel. . . 1992 - 1993 1 omslag
296 Correspondentie met de hoofdbeheerder Amsterdamse Bos over de erfpachtaanbieding van het terrein Vietnamweide 1992 - 1993 1 omslag
297 Tekeningen van de nieuwe en de bestaande situatie op de Vietnamweide
1993 1 omslag
298 Onderzoeksrapport naar de kwaliteit van de tennisbanen in het Amsterdamse Bos, uitgevoerd door het Nederlands Olympisch Comité en de
Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF) 1994 1 stuk
299 Beplantingsadvies betreffende het terrein rondom tenniscentrum Amstelpark uitgebracht door Ingenieursbureau Amsterdam 1996 1 stuk
300 Tekeningen van een beplantingsplan voor een tennispark op de Vietnamweide 1996 1 omslag
3.5.1.5 Hockey
301 Afspraken over de sportaccommodaties in het Amsterdamse Bos van de
drie hockeyverenigingen Amsterdamse Hockey en Bandyclub, Hurley en
Pinoké en de Cricketvereniging 1949 - 1999 1 omslag
302 Correspondentie tussen Dienst Publieke Werken en de wethouder Publieke Werken over de bouw van een clubhuis van hockeyvereniging Hurley
op het sportveldencomplex in het Amsterdamse Bos 1962 2 stukken
303 Plannen om te komen tot een nationaal hockeycentrum in het Amsterdamse Bos 1966 - 1990 1 omslag
304 Verbetering van de sportvelden van de hockeyverenigingen 1973 - 1991
1 omslag
305 Uitbreiding van het clubhuis van Hurley 1989 - 1990 1 omslag
306-307 Beheerstatuten van het Wagener Stadion 1989 - 1995 2 stukken
306 Koninklijke Nederlandse Hockeybond/Dienst voor de Sport 1989
307 Koninklijke Nederlandse Hockeybond/Amsterdamse Bos 1995
308 Artikel in Hockey Magazine over een mogelijk dubbel wereldkampioenschap in Nederland in 1998 ter ere van het eeuwfeest van de Koninklijke
Nederlandse Hockeybond 1993 1 stuk
309 Plan van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond met betrekking tot
verbetering van het Wagenerstadion 1996 1 stuk
3.5.1.6 Wandelen, fietsen en trimmen
310 Boskaarten deels met wandel-, fiets- en trimroutes ingetekend 1949 1995 1 omslag
311 Wandel- en fietsgids getiteld “Het Amsterdamse Bos een gids voor zijn
bezoekers”, met los inliggende plattegrond 1959 ca. 2 stukken
312 Wandeltochtboekjes van de “Trouw” wandeltochten 1960 - 1964 1 omslag
313 Programma-boekje ter gelegenheid van de Jubileum-Tochten van de Wandelkring Amsterdam en Omstreken op 18 en 19 mei 1963 1963 1 stuk
314 “Natuurpad Amsterdamse Bos”, uitgave van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, met een alfabetisch overzicht van de meest voorkomende
planten en bomen in het Amsterdamse Bos in de omgeving van de Manege en de Boerderij Meerzicht. 1963 - 1979 1 omslag
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315 Boswandeling uitgezet door Dienst Publieke Werken, afdeling Beplantingen met een route-beschrijving door het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN), getiteld “Boswandeling nummer 9 Amsterdamse
Bos” 1969 1 stuk
316 Informeren van het publiek over trimmen in het Amsterdamse Bos 1970
ca. - 1981 1 omslag
317 Loop- en fietsroute in het Amsterdamse Bos, routebeschrijvingen uitgegeven door Dienst Publieke Werken 1977 - 1980 2 stukken
318 Boswandelingen uitgegeven door de Dienst Stedelijk Beheer 1990 - 1996
1 omslag
3.5.1.7 Cricket
319 Nieuwbouw clubgebouw Amsterdamse Cricketclub 1987 - 1988 1 omslag
320 Bestek en voorwaarden met tekeningen voor renovatie van het clubgebouw van cricketvereniging VRA te Amstelveen 1996 1 omslag
321 Brand in het clubgebouw van de Amsterdamse Cricketclub 1997 1 omslag
322 Correspondentie inzake het organiseren door de Koninklijke Nederlandse
Cricket Bond van de World Cup wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Kenia
op woensdag 26 mei 1999 op het veld van VRA 1997 1 omslag
3.5.2 Overige recreatieve voorzieningen
323 Correspondentie tussen het Amsterdamse Bos en het Openluchttheater
over de tentoonstellingen vanaf 1953 en de hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden 1955 - 1994
324-329 Stukken betreffende kampeerterrein “Het Amsterdamse Bos” 1956 1997 5 omslagen en 1 stuk
324 Aanleg en beheer van een camping in het Amsterdamse Bos 1956 - 1972
325 Maandelijkse statistische overzichten van het aantal gasten en aantal
overnachtingen, geordend naar land van herkomst 1959 - 1998
326 Uitbreiding van het kampeerterrein 1989
327 Vaststelling kampeertarieven 1993 - 1997
328 Bezoekersonderzoek van gebruikers van het kampeerterrein, met samenvatting 1995
329 Risico-inventarisatie en -evaluatie met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers, uitgevoerd door de Arbodienst
van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam
(GG&GD), in opdracht van het Grondbedrijf 1995 1 stuk
330 Planvorming om te komen tot de aanleg van een (niet gerealiseerd) bosbad 1959 - 1979 1 omslag
331-333 Stukken betreffende de speelvijver 1968 - 1997 1 omslag, 1 pak en 2
stukken
331 Aanleg van een speelvijver in het Amsterdamse Bos 1968 - 1970
332 Inspectie van en onderzoek naar de staat van de speelvijver 1987 - 1997
1 pak
333 Onderzoeksrapporten opgesteld door de Onderzoeksdienst voor Milieu
en Grondmechanica Amsterdam (Omegam) naar de waterkwaliteit van
de kinderspeelvijvers in Amsterdam, waaronder die in het Amsterdamse
Bos, over de jaren 1990 en 1991 1991 - 1992 2 stukken
334 Afspraken over en de aanzet tot beleidsvorming inzake het plaatsen van
kunst in het Amsterdamse Bos 1968 - 1997 1 omslag
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335 Correspondentie tussen de Dienst Publieke Werken en de Wethouder
Publieke Werken over de ontstane schade ten gevolge van het Free Concert in het Amsterdamse Bos op 26 juni 1971 1 omslag
336-341 Stukken betreffende het Bosmuseum 1983 - 2001 ca. 5 omslagen en 1
stuk
336 Voorstel tot herindeling van het museum 1983
337 Vernieuwing van het Bosmuseum/bezoekerscentrum Amsterdams Bos
1983
338 Informatiefolder met daarin opgenomen een grafisch diorama over mogelijke gevolgen voor de fauna door vervuiling van bodem, lucht, en
water 1985 ca. 1 stuk
339 Overzichten van bezoekersaantallen 1986-1991 1991
340 Ontwerpschetsen gemaakt door het Amsterdamse architectenbureau Verburg Hoogendijk 1992
341 Interieurfoto’s van een tentoonstelling over het belang van bijen en bloemen 2001 ca.
342-344 Stukken betreffende de Ridammerhoeve 1984 - 1995 3 omslagen
342 Correspondentie van de Sector Infrastructuur Sport en Recreatie en haar
rechtsvoorgangers met de verantwoordelijke Amsterdamse wethouder
over de vraag of het instandhouden van de geitenboerderij Ridammerhoeve een taak is van de gemeente en derhalve. . . 1984 - 1991
343 Oprichting van een biologisch-dynamische geitenboerderij annex kaasmakerij en kinderboerderij “Ridammerhoeve” door Willem Dam en Corine
Riteco in het Amsterdamse Bos 1986 - 1987
344 Beheer, promotie en uitbreiding van de biologisch-dynamische geitenboerderij annex kaasmakerij en kinderboerderij “Ridammerhoeve” 1989
- 1995
345 Voorwaarden voor het houden van popconcerten in het Amsterdamse
Bos 1986 1 omslag
346 Verzoek van Culturele/Toneelvereniging Moksi-Alesi om een openlucht
theatermanifestatie in het bos te mogen organiseren ter herdenking van
de afschaffing van de slavernij 1988 1 stuk
347 Draaiboeken, foldermateriaal en correspondentie ten behoeve van de organisatie van popfestival “Racism Beat it” 1993 1 omslag
348 Rapport getiteld: “Het Amsterdamse Bos, kwalitatieve en kwantitatieve
analyse van ’t recreatief gebruik!” 1989 1 deel
349-351 Stukken betreffende het jachthavengebied 1990 - 1996 2 omslagen en 1
stuk
349 Correspondentie met de sector Infrastructuur Sport en Recreatie van de
dienst Stedelijk Beheer over ontsluiting van het jachthavengebied voor
personenauto’s via de hoofdentree van het Bos 1990 - 1996
350 Afstemming tussen het Amsterdamse Bos en het stadsdeel Buitenveldert
over het beheer van jachthavengebied Buitenveldert (Jollenpad) 1991 1996
351 Onderzoeksrapport naar de mate waarin het slib in de sloten in het
Jachthavengebied is vervuild 1995 1 stuk
352 Correspondentie met en over Eton Grange International Exhibitions in
verband met (het mislukken van) de tentoonstelling “De Weide” in de
speelwei/zonneweide in het Amsterdamse Bos tijdens de zomer van 1993
1991 - 1993 1 omslag
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353 Rapport getiteld “Amsterdamse Bos als recreatiegebied”, een onderzoek
onder bezoekers, uitgevoerd door Bron (Beleidsondersteunend Ruimtelijk
Onderzoek) in opdracht van de Dienst Stedelijk Beheer 1992 1 stuk
354 Advies van de Dienst Milieu en Water van de Provincie Noord Holland
aan het Amsterdamse Bos om zwemmen in de Grote Vijver, De Banaan
en De Oeverlanden te ontmoedigen in verband met de aanwezigheid van
een dikke sliblaag 1992 1 stuk
355 Reconstructie Boeierspad/Tjotterspad 1993 2 stukken
356 Aanvraag voor een subsidie uit het Schipholfonds voor een van drie binnen een jaar te realiseren beschreven projecten 1995 1 stuk
357 Contract tussen gemeente Amsterdam en Stichting Nationaal DachauMonument met bijbehorende correspondentie over de realisatie van het
Dachau-Monument in het Amsterdamse Bos 1996 1 omslag
358 Beschrijving van de keververzameling van het Amsterdamse Bos, geordend per lade s.d. 1 stuk
3.6 Evenementen
359 Kosteloos ter beschikking stellen van kampeerterreinen in het Amsterdamse
Bos door de Dienst Publieke Werken aan de Stichting Vakantiescholen in
Amsterdam (SIVA) 1967 - 1970 1 omslag
360 Uitnodiging voor het bijwonen van een “boomplantdag” in het Amsterdamse
Bos, georganiseerd door Dienst Publieke Werken, Stichting Amsterdamse Schoolwerktuinen en Amsterdamse Natuurhistorische Raad 1970 1 omslag
361 Namenlijsten, met plaats en geboortedatum, van kinderen voor wie een boom
is geplant in het “baby-boompjesbos” 1970 - 1982 1 omslag
362 Voorbereiding van het 50-jarig jubileum 1984 1 pak
363-366 Stukken betreffende het 60-jarig jubileum 1993 - 1994 3 omslagen en 3 stukken
363 Verslagen en bijlagen van de Feestcommissie Amsterdamse Bos 1993 1994
364 Draaiboek 1994 3 stukken
365 Toespraak door de directeur van Dienst Stedelijk Beheer gehouden op
het symposium ter gelegenheid van 60-jarig jubileum 1994
366 “Bos als Sculptuur”; beeldenproject van de Rietveldacademie 1994
367 “Voortborduren aan het Boschplan”, kaarten bij een excursie in het Amsterdamse Bos op 8 september 1994, opgesteld door het Ingenieursbureau Amsterdam in opdracht van het Amsterdamse Bos 1994 1 stuk
3.7 Handhaving Wet- en Regelgeving
368 Optreden van Dienst Publieke Werken ter voorkoming van permanente bewoning op schepen in de wateren van het Amsterdamse Bos en verzoek aan
het college van burgemeester en wethouders om adequate regelgeving 1956 1967 1 omslag
369 Aanschaf van diensthonden ten behoeve van de boswachterij 1973 - 1988 1
omslag
370 Richtlijnen voor de opsporingsambtenaren van Dienst Publieke Werken, afdeling Beplantingen 1974 ca. 1 stuk
371 Voorbereiding en vaststelling van een meerverbod voor woonschepen en pleziervaartuigen langs de oevers van het Nieuwe Meer, uitgevaardigd door de Gemeente
Amsterdam 1976 1 omslag
372 (Mislukte) pogingen van verschillende gemeentelijke diensten om het gemeentelijke afmeerverbod uit 1976 te effectueren 1976 - 1983 1 omslag
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373-375 Jaarverslagen toezicht en bewaking door de boswachters over de jaren 1974
tot 1995 1975 - 1996 1 omslag en 2 stukken
373 Over het jaar 1974 1975
374 Over de jaren 1978 tot 1981 1979 - 1982 1 omslag
375 Over het jaar 1995 1996
376 Overzichten van woonboten voorzien van foto’s in de sloot in de Oeverlanden nabij boerderij Meerzicht, gebaseerd op gegevens van de Sluis-, Brug en
Havengelddienst 1981 - 1993 1 omslag
377 Besluit van Burgemeester en Wethouders tot een meerverbod voor woonschepen en pleziervaartuigen en andere vaartuigen op meer dan 63 locaties
in Amsterdam 1983 1 stuk
378 Uitvoering provinciaal woonbotenbeleid waarbij woonschepen landschappelijk
niet aanvaardbaar zijn, maar gedoogd worden zolang daarvoor geen andere
plek kan worden gevonden 1985 - 1990 1 omslag
379 Misbruik van wallekanten, grasstroken en bospercelen door vaartuigen c.q.
woonschepen gelegen in de Ringvaart, gemeerd aan het Amsterdamse Bos
1988 - 1989 1 omslag
380 Dossier van sector Infrastructuur, Sport en Recreatie van Dienst Stedelijk
Beheer inzake toezicht op de openbare ruimte en beheer van de fauna door de
boswachterij, met alfabetisch register 1990 - 1996 1 pak
381 Dossier van sector Infrastructuur Sport en Recreatie van Dienst Stedelijk Beheer inzake woonboten in Ringvaart Haarlemmermeer bij het Amsterdamse
Bos, met alfabetisch register 1990 - 1996 1 pak
382-383 Stukken ten behoeve van een aanvraag tot bijzondere opsporingsbevoegdheid
voor boswachters 1995 2 stukken
382 Infomap Boswachterij Amsterdamse Bos
383 Beargumenteerde onderbouwing
384 Rapportages opgesteld door boswachters in de periode 1958 tot 1985, verzameld voor de afdeling Algemeneen Bestuurlijke en Juridische Zaken van de
Bestuursdienst van de gemeente Amsterdam om een betere afweging te kunnen maken over het verlenen van. . . 1996 1 stuk
385 Verslagen van de stuurgroep kwaliteitsplan Boswachterij 1996 - 1997 1 omslag
386 Verslagen met bijlagen van de Werkgroep Woonschepen Haarlemmerringvaart,
bijeengeroepen door de Provincie Noord Holland over de problematiek van de
woonschepen in het Amsterdamse Bos 1996 - 1997 1 omslag
387 Aanvulling op een beroepsschrift, met bijlagen ingediend door Dienst Stedelijk
Beheer tegen de aan de boswachters van het Amsterdamse Bos verleende (in
de ogen van de beheerders van het Amsterdamse Bos te beperkte) BOA –
beschikkingen 1997 1 stuk
4 Documentatie
388 “Het Amsterdamse Bos” , inleiding over terreingesteldheid, flora en fauna van het
Noordelijk deel van het Amsterdamse Bosplangebied in 1944, uitgave van district
4 Amsterdam van de Nederlandse Jeugdbond voor natuurstudie 1944 1 stuk
389 “Het Amsterdamse Bos, van cultuursteppe tot bospark”. Samengesteld door De
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, met een voorwoord door Burgemeester d‘Ailly 1947 1 deel
390 “Het Amsterdamse Bos” , beschrijving van een achttal elementen van het Amsterdamse Bos, variërend van de planontwikkeling tot het onderhoud en beheer s.d. 1
stuk
391 Artikel over de geschiedenis van de Amstelveense poel, genaamd: “De Amstelveense
(Tover)poel” door Maureen van Munster in Amstel Mare s.d. 1 stuk
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5 Afgedwaald archief
392-393 Stukken betreffende heemtuin Frankendael 1974 - 1980 2 stukken
392 Soortenlijst 1974
393 Beschrijving heemtuin 1980 ca.
394 Beschrijvingen van heemtuinen buiten het Amsterdamse Bos te weten: SloterparkWestoeverpark, de Artsenijhof, Veemheemtuin Rembrandtpark, heemtuin De Molenwijk, heemtuin Het Schouw en heemtuin bedreigde flora in het Amstelpark 1980
ca. 1 omslag
395 Stageverslag met een beschrijving van taken van bureau Bijzonder Flora/Faunabeheer
van de afdeling Groenvoorziening en daarin voornamelijk haar werkzaamheden in
het Amstelpark na de Floriade van 1972 1980 ca. 1 stuk
396 Stukken betreffende aanleg en beheer van het Geuzenbos 1989 - 1992 1 omslag
397-403 Stukken betreffende de Brettenzone 1991 - 1996 5 omslagen en 2 stukken
397 Grondonderzoek door de Onderzoeksdienst voor Milieu en Grondmechanica
Amsterdam naar de verontreinigingsgraad van grond die in depot II ligt
opgeslagen aan Tijnmuiden/De lange Bretten te Amsterdam 1991 1 stuk
398 Plannen om te komen tot de aanleg van een fietspad in de Brettenzone 1991
- 1994
399 Ecologisch advies betreffende de Bretten Zone 1992 1 stuk
400 Ontwikkelingsplan “De Groene As”; de verbindingszone Amstelland – Spaarnwoude met reacties 1993 - 1994
401 Besluitvorming inzake en verzet tegen de aanleg van een fietsroute door de
Brettenzone door de vereniging van vrije wandelaars NEMO 1994 - 1996
402 Voortgangsnotitie betreffende de aanleg van de Brettenzone, voorgelegd aan
de wethouder Beheer Openbare Ruimte 1996
403 Correspondentie tussen verschillende Amsterdamse bestuursorganen betreffende verantwoordelijkheden inzake de realisatie van de Brettenzone, culminerend in een verzoek aan de Wethouder Openbare Ruimte en Groen om
een coördinator Brettenzone bij. . . 1996
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