
 

Het Bos is gratis toegankelijk 
wanneer de poort open staat 
en het bord Veldkapel aan de 
Duijlweg staat. 

 
Grote groepen graag op afspraak: 
info@duylsbos.nl  

 

Je vindt ons aan de Duijlweg,  
200 meter vanaf de kruising  
met de Midgraaf, in Almkerk. 

 

 

Kom eens langs voor  
een bezoekje 
 

 

  

 

 

                  

                www.duylsbos.nl 

   

 

 

 

 

Natuur- en cultuurhistorisch 
centrum Duyls Bos is een 
pareltje in Altena, waar de 
natuur je kan verbazen en  
waar je tot rust komt. 
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Een groene oase 
 

Natuur- en cultuurhistorisch 
centrum Duyls Bos is volgens veel 
bezoekers een aangename 
verrassing in de polders van 
Altena. Je kunt er genieten van de 
bloemen, beestjes en de bomen 
van het Bos, terwijl je over 
struinpaadjes of de oeroude 
Hillse kade loopt.  
Al dwalend kom je onderweg, in 
allerlei gebouwtjes, 
gebruiksvoorwerpen en 
gereedschappen tegen uit 
vroeger tijden. Dus vergeet je 
camera niet! 

 

  In het oorspronkelijke Bos zijn 
waterpartijen afgewisseld met 
bosschages en tuinen. Maar ook 
een vitrinehuisje, een 
boerenhoek, een bakhuis, een 
schoenmakerij en het 
nostalgische Duylhûske. 

Perceel Noord omvat 
cultuurgewassen en oude 
appelrassen en perceel Zuid 
heeft akkerbloemen, een bijen- 
en vlindertuin, een kruidentuin en 
een hophof. 

 

 

 

 

In de onze devotiehoek is een 
veldkapel met een mogelijkheid 
om een kaarsje op te steken voor 
een moment van bezinning. 

 

  Vriend worden? 
 

Het Duyls Bos is een Stichting 
zonder winstoogmerk, maar 
heeft wel middelen nodig voor 
onderhoud en uitbreiding.   
 
Ben je enthousiast geworden? 
Dan verwelkomen wij je graag 
als vriend van het Bos.  
Je kunt al vriend worden vanaf 
€10,= per jaar. 
We bedenken elk jaar een 
aardigheidje speciaal voor 
onze vrienden. 
 
Ga naar www.duylsbos.nl en klik op 
‘word vriend’. Je kunt direct via 
iDeal betalen. Aanmelden voor de 
nieuwsbrief kan ook via de website. 
Zo blijf je helemaal op de hoogte 
van het wel en wee in het Bos. 

Contact 
• www.duylsbos.nl 
• info@duylsbos.nl 
• 0183403103 
• 0614621675 
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