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I. Buitencentrum Boomkroonpad 
 
Heeft u het wel eens gedaan? Tegen een boom aan staan en dan omhoog kijken. Ondertussen 

afvragend hoe het zou zijn boven in de toppen. 

 

Sinds 1996 heeft u de mogelijkheid om tussen de toppen van de bomen te lopen bij  

Buitencentrum Boomkroonpad. Via een educatieve wandeling van 150 meter komt u op een 

hoogte van 22,50 meter. Eenmaal op hoogte staat u tussen de toppen van de bomen van 

boswachterij Gieten – Borger. Een uitzicht over een enorm natuurgebied met vele soorten bomen, 

liggend in het Nationaal Park Drentsche Aa. 

 

Boswachterij Gieten – Borger, waar Buitencentrum Boomkroonpad zich bevindt, ligt op de 

Hondsrug. 

De Hondsrug is bekend om zijn heuvelrug die van Emmen tot aan Groningen reikt; het maakt hem 

ongeveer 70 km lang. De Hondsrug is ontstaan in de Saale ijstijd. Met de kracht van het 

smeltwater werd het opgestuwde ijs uit het Noordzee gebied over Groningen en Drenthe 

geschoven. Zo vormde zich het patroon van evenwijdig lopende ruggen en laagtes van het 

landschap van nu. Samen met deze stroming kwamen ook vele soorten en maten keien mee. 

Het verleden heeft zijn sporen achter gelaten op deze heuvels. Sporen van jagers en verzamelaars 

en ook van landbouwers die de eerste dorpen stichtten en waarvan nog vele grafheuvels oftewel 

de hunebedden nu nog steeds worden ontdekt. 

De Hondsrug is een prachtig historisch gebied, die zich het Unesco Global Geopark mag noemen, 

als enige in Nederland. 

 

                                                                               
 

Weetjes over het Boomkroonpad 

 De lengte van het Boomkroonpad bedraagt 150 meter. 

 Het hoogste punt ligt op 22,5 meter. Vanuit hier heb je een geweldig uitzicht over  

Boswachterij  Gieten – Borger. 

 Het gehele bosgebied, waar dit Boomkroonpad zich bevindt, is ruim 2500 hectare groot. 

Omgerekend zijn dit zo´n 5000 voetbalvelden. 

 De meeste bomen die je ziet vanuit het Boomkroonpad zijn de lariks en de beuk. Wanneer 

je op het hoogste punt staat zijn ook de eiken, douglassen en sparren te zien. 

 Het Boomkroonpad is niet toegankelijk voor rolstoelen, kinderwagens en honden. 
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Openingstijden 

• 1 april t/m 31 oktober: dagelijks van 10.00-17.00 uur 

• 1 november t/m 31 maart: op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00-16.00 uur en tijdens 

schoolvakanties dagelijks van 10.00-16.00 uur 

• gesloten op 25 en 31 december en 1 januari. 

 

Bereikbaarheid 

Per openbaar vervoer: vanaf station Assen bus 24 richting Borger, halte Papenvoort.  

Daarna nog een wandeling van ongeveer 30 minuten. 

Per auto: navigatie-adres: Steenhopenweg 4, Drouwen. 

Er is voldoende gratis parkeerruimte voor auto en fiets. 

 

Electrisch opladen 

Sinds 2018 kunnen bezoekers hun elektrische auto of fiets opladen bij Buitencentrum 

Boomkroonpad. Er kunnen 2 auto’s én 2 fietsen tegelijk opgeladen worden. De laadpaal voor de 

auto’s staat langs de keienweg voor het Buitencentrum en voor de fietsen aan de achterzijde van 

het Buitencentrum. 

                         

Groepsmogelijkheden 

 Op aanvraag kunnen groepen een beroep doen op een boswachter of een natuurgids via 

mail boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl of  0592-377305. 

 Er is een (vergader-)ruimte te huur in het Buitencentrum.  

 Voor scholen en bedrijfsuitjes zijn aparte programma’s vastgesteld.   

 Groepen zijn ook buiten de openingstijden welkom. 
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Winkel 

In de winkel van het Buitencentrum vind je producten om de natuur mee in te gaan, zoals  

wandelkaarten. Maar ook verrassende souvenirs en cadeaus als natuurboeken en unieke 

streekproducten. 

 

 

 

Mindervaliden 

Het Buitencentrum is toegankelijk voor rolstoelen; het Boomkroonpad is enkel toegankelijk via een 

wenteltrap. 

 
Hondenlosloopgebied 
 

Er is een hondenlosloopgebied bij Buitencentrum Boomkroonpad. 

Middels bebording is het duidelijk waar de hond los mag of vast moet. 

Wel belangrijk is dat uw hond onder appel staat en niet achter wild aan gaat. 

         
 
 
 
 
 

Wij wensen u een fijne wandeling met uw hond. 
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II. Particuliere markt 

Activiteiten Buitencentrum Boomkroonpad 

Staatsbosbeheer heeft in de Drentse bossen een bijzondere natuurattractie. Bij Buitencentrum 

Boomkroonpad kun je genieten op hoog niveau. Al wandelend door de toppen van de bomen 

ervaart u het bos vanuit een heel ander perspectief. De wandeling tussen de toppen van de bomen 

begint in de worteltunnel, waar de dieren onder de grond hun verhaal vertellen. Vervolgens klim je 

door de boomstam heen omhoog, waarna je tussen de toppen van de bomen steeds hoger klimt, 

tot een fantastisch uitzichtpunt over het bos. 

 

Entree Boomkroonpad: 

Volwassenen  €  4,50     

Kinderen (4-12 jaar) €  2,25  

 

Groepskorting vanaf 20 personen:    

Volwassenen   €  4,00 

Kinderen (4-12 jaar) €  2,00 

Tip: bestel je kaarten vooraf online met korting, je betaalt dan slechts € 4,- (kinderen € 2,-) 

http://www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad 

Honden zijn niet toegestaan op het Boomkroonpad. 

 

Groepsexcursie “op pad met Staatsbosbeheer”: 

Algemene natuurwandeling groep t/m 20 personen  (1,5 – 2 uur) € 110,00* 

(*reserveren noodzakelijk, informeer naar de mogelijkheden) 
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Speurtochten: 

Kabouterpad    €  5,95 

Indianenpad    €  6,00 

Hulpboswachter   €  5,00 

Simon Specht      €  3,50 

N.B. Hulpboswachterpad € 20,00 borg. 

 

 

 

Broodjes bakken bij de vuurplaats (reserveren noodzakelijk): 

Groep t/m 15 personen (niet op zon- en feestdagen)    € 25,00 

Elk persoon meer, met een maximum van 25 personen    €   1,00 
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Kinderfeestje/Schoolreisje Boomkroonpad A1: 

- Boomkroonpad beklimmen        €   6,50 

- speurtocht Simon Specht  

- vrij spelen in speelbos en speelweide 

- broodjes bakken bij de vuurplaats     

     

Kinderfeestje/Schoolreisje Boomkroonpad B1: 

- Boomkroonpad beklimmen        €   9,00 

- speurtocht Kabouterpad of Indianenpad 

- vrij spelen in speelbos en speelweide 

- broodjes bakken bij de vuurplaats        
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Kinderfeestje/Schoolreisje Boomkroonpad A2: 

- Boomkroonpad beklimmen        €   10,50 

- speurtocht Simon Specht  

- vrij spelen in speelbos en speelweide 

- met friet, snack, een ijsje en onbeperkt ranja bij  

    Bospaviljoen De Woudstee    

 

Kinderfeestje/Schoolreisje Boomkroonpad B2: 

- Boomkroonpad beklimmen        €   13,00 

- speurtocht Kabouterpad of Indianenpad  

- vrij spelen in speelbos en speelweide 

- met friet, snack, een ijsje en onbeperkt ranja bij  

    Bospaviljoen De Woudstee    

   

 

Voor alle arrangementen geldt: vooraf reserveren bij Buitencentrum Boomkroonpad. 
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Overige Activiteiten 

 

In het Lorkenspeelbos en op de speelweide kun je klimmen en schommelen of je maakt je eigen 

hut met de takken die je overal vindt. 

Ook worden er naast de reguliere speurtochten tal van leuke activiteiten georganiseerd voor jong 

en oud! Zoals kindermiddagen, thema-excursies, avondwandelingen, etc.  

Deze informatie kunt u vinden op onze website; www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad 

              

 

 

Routes 

Er starten 5 gemarkeerde wandelroutes vanaf het Buitencentrum Boomkroonpad. De routes 

variëren van 3 km tot 16,5 km. Wat u onderweg tegen komt, staat beschreven in de gratis folder 

die u mee kunt nemen. 

Op de Hondsrug zijn er, naast diverse wandelroutes, ook mountainbikeroutes  

voor jong en oud. Stap op de fiets en duik de diepe  

bossen van Drenthe in. De atb-routes kun je downloaden via 

www.staatsbosbeheer.nl. 
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Trouwen in het Bos 

Droom jij ook van een buitenbruiloft? Samen met je geliefde en jullie gasten op een unieke locatie 

die ene speciale dag beleven? 

Dan is ‘Trouwen in het Bos’ iets voor jullie! 

Buitenbruiloften zijn de laatste jaren erg ‘upcoming’. Met name omdat de locatie vaak makkelijk te 

stylen is, en er weinig tot geen ‘regeltjes’ zijn waar het bruidspaar zich aan moet houden. Vaak 

wordt er gekozen voor een mooie achtertuin, een boomgaard of voor het strand, maar trouwen in 

het bos hoorden we nog niet veel. Waarschijnlijk omdat er een hoop geregeld moet gaan worden, 

en waar begin je dan? Wij gaan graag een stapje verder om deze bijzondere bruiloft mét WOW-

factor te verwezenlijken! 

Gevuld met magie, harmonie en groene vrijheid is dit een absoluut sprookje waar menig bruid van 

droomt! 

Het enige wat jullie hoeven te doen is het kiezen van een locatie, een thema & het arrangement en 

wij doen de rest. 

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden op http://www.trouweninhetbos.nl of informeer bij 

Staatsbosbeheer via 0592-377305. 
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BOOMKROONPAD 

Dit gebied is bekend om zijn imposante beukenlanen en keienwegen, je kúnt ze haast niet missen. 

De Hondsrug is een langgerekte zandrug die van Emmen tot aan Groningen loopt en is daarmee 

een van de hoogste gedeeltes van Drenthe. Wil je nog een beetje hoger, maak dan een wandeling 

over het Boomkroonpad. Op dit bijzondere pad in de boswachterij Gieten-Borger loop je tussen de 

toppen van de bomen door. 

 

SPEELWEIDE BOOMKROONPAD (locatie Staatsbosbeheer) 

Steenhopenweg 4 

9533 PN Drouwen 

 max. 100 gasten 

 Parkeren op 200 m. 

 Geschikt voor ceremonie, toost, diner en klein feest tot zonsondergang 

 

SPEELBOS (locatie Staatsbosbeheer) 

Steenhopenweg 4 

9533 PN Drouwen 

 max. 60 gasten 

 Parkeren op 250 m. 

 Geschikt voor ceremonie, toost, diner en klein feest tot zonsondergang 
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LUNSVEEN (locatie Staatsbosbeheer) 

Steenhopenweg 4 

9533 PN Drouwen 

 max. 75 gasten 

 Parkeren op 50 m. 

 Geschikt voor ceremonie, toost, diner en klein feest tot zonsondergang 

 

 

Natuurkampeerterrein Borger (locatie Staatsbosbeheer) 

Drouwen 

 100 gasten voor ceremonie & toast / 50 gasten voor diner en klein feest 

 Parkeren op 150 m. 

 Geschikt voor ceremonie, toast, diner en klein feest tot zonsondergang 

 

Voor alle locaties geldt: complete verzorging mogelijk door Bospaviljoen De Woudstee 
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Logeren bij de boswachter 
 
Natuurkampeerterrein Borger 

Ver weg van de bewoonde wereld, slapen tussen reusachtige Douglassparren van de Hondsrug 

en met niets anders om je heen dan natuurgeluiden. Kamperen op natuurkampeerterrein Borger is 

er écht helemaal uit zijn. 

 

Activiteiten voor kinderen en wandelen 

Kampeerterrein Borger ligt op de Hondsrug, een van de hoogst gelegen delen van Drenthe. 

Tussen de hoge bomen waan je je echt in Canada. In de zomer worden er in het Buitencentrum 

Boomkroonpad (+/- 400 meter van het kampeerterrein) veel activiteiten voor kinderen 

georganiseerd, zoals de Buitendagen en spannende speurtochten door het bos. Deze eindigen  

’s avonds vaak rondom het kampvuur waar je broodjes en marshmallows kunt bakken. 

 

Ruime plekken 

De kampeerplekken zijn erg ruim. Je kunt er terecht met je tent, caravan en camper en er is een 

nieuw en modern sanitair gebouw. Tijdens de zomermaanden kun je verkoeling zoeken in de 

zwemplas ’t Nije Hemelriek, prachtig gelegen in het bos. Onze boswachter kan je van alles 

vertellen over de Hondsrug en de verschillende diersoorten. Een van de bewoners is de adder. Bij 

niet al te warm weer of na een koude, regenachtige dag liggen ze te zonnen op beschutte plekjes 

in de heide. Als je een adder wilt zien, moet je geluidloos lopen. Adders kunnen niet goed horen, 

maar voelen wel elk trillinkje in de bodem. Je moet natuurlijk wel geduld en doorzettingsvermogen 

hebben. Elke ochtend even een rondje om het Drouwenerveld dus. 

Kijk voor meer informatie op www.logerenbijdeboswachter.nl

. 
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Kant-en-klaar 

Een ingerichte tipi tent huren op de natuurkampeerterreinen van Staatsbosbeheer in Borger kan 
voor een voordelig all-in tarief (huur tipi + de kosten voor het kampeerterrein, toeristenbelasting en 
de -verplichte- natuurkampeerkaart). 

De reservering van het kampeerterrein doen wij voor je en de tipi staat op de afgesproken tijd op 
het kampeerterrein  voor jullie klaar. Wanneer je een voorkeur voor een specifieke plek op één van 
de terreinen hebt dan zetten we de tipi, wanneer deze plek beschikbaar is,daar natuurlijk graag 
voor je neer. 

   

Kijk voor meer mogelijkheden en informatie op http://www.tipiskamperen.nl 
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Vakantiewoningen  

 

 
 

U hoeft geen kenner van de Drentse taal te zijn om te begrijpen aan wat voor type pad 

vakantiewoning An ’t Keienpadtien ligt. Deze unieke woning wordt omringd door het bos, de heide 

en de vennen van de boswachterij Gieten-Borger. 

Het vrijstaande vakantiehuis An ’t Keienpadtien staat in een weelderige tuin met, uiteraard, een fijn 

terras. De woonkamer is comfortabel en van alle gemakken voorzien, de keuken, met grote deuren 

naar het terras, luxe en compleet (met onder andere een vaatwasser). Op de begane grond zijn 

verder de badkamer en één éénpersoons-slaapkamer gesitueerd. Op de eerste verdieping zijn er 

twee slaapkamers. Verder kunt u gebruik maken van de kapschuur die ook op het erf staat. 

 

Kijk voor meer vakantiewoningen en informatie op https://www.buitenlevenvakanties.nl/woningen 

 

 

Cabiner 

Stel je voor, na een avontuurlijke wandeling door een prachtig natuurgebied van Staatsbosbeheer, 

kom je aan bij een comfortabele cabin. Geheel ingericht om volledig tot rust te komen op een 

idyllische plek, met alleen het geruis van de bomen als afleiding.  

Een verblijf in een Cabiner brengt je letterlijk dichter bij de elementen. Je pompt je eigen water 

voor drinkwater en om te kunnen douchen. Je maakt je eigen vuur in de kachel, om het binnen 

behaaglijk warm te maken en om te koken. Cabiner maakt het mogelijk om op een comfortabele 

en duurzame manier op avontuur te gaan in de Nederlandse wildernis. Ervaar zelf wat 24 uur in de 

natuur met je doet! 

 
Wil dit unieke avontuur ook beleven? Boek uw verblijf via: www.cabiner.co  
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III. Zakelijke markt 
 
 
Vergaderen 

Rust en ruimte in en om het Buitencentrum in Drouwen maken je vergadering, training of workshop 

compleet. Het Buitencentrum heeft één vergaderruimte. De zaal heeft uitzicht op buiten en is 

ingericht met flipover, presentatiescherm en Wi-Fi. Tussen de bedrijven door loop je zo de bossen 

in en zijn er diverse excursies en activiteiten te boeken. De boswachter neemt je graag mee voor 

een excursie. Of je combineert een vergadering met het beklimmen van het Boomkroonpad.  In 

overleg kan het arrangement daar op uitgebreid worden.  

                         

 
Capaciteit  

 Aantal zalen: 1  

 Capaciteit: max. 20 personen, theateropstelling max. 40 personen. 

 Soort locatie: Buitencentrum Boomkroonpad, geschikt voor vergaderingen, trainingen en 

workshops. 

 Ook mogelijkheden tot 60 personen buiten onze openingstijden. 

 
Audiovisuele middelen 

 Presentatiescherm evt. i.c.m. laptop 

 Flipover  

 Internet/Wi-Fi  
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Kosten 

De zaalhuur en het bijbehorende vergaderarrangement worden berekend op basis van de te 

verblijven dagdelen. 

 Eén dagdeel (09.00-12.30 of 13.30-17.00) onbeperkt koffie, thee, water, lokale lekkernij 

presentatiescherm, flipover, vanaf 10 personen: € 16,- p.p.  

 Hele dag (09.00-17.00) onbeperkt koffie, thee, water, lokale lekkernij, presentatiescherm, 

flipover, incl. luxe lunch vanaf 10 personen: € 38,95 p.p. 

 Hele dag (09.00-17.00) onbeperkt koffie, thee, water, lokale lekkernij, presentatiescherm, 

flipover, incl. luxe lunch. Deze groene vergaderdag sluiten we af met een uurtje gezellig 

borrelen. Vanaf 20 personen: € 45,- p.p. 

 Prijzen zijn excl. BTW. 

De zaal kan ook zonder vergaderarrangement worden geboekt. De kosten zijn dan: 

 Eén dagdeel (09.00-12.30 of 13.30-17.00) € 100,- 

 Hele dag (09.00-17.00) € 150,- 

 Prijzen zijn excl. 21% BTW. 

Maatwerk 

Een vergaderarrangement kan op maat gemaakt worden met een heerlijke boswandeling, actieve 

teambuilding in de natuur of wordt boswachter voor een dag. Kijk voor ideeën bij buitengewone 

groepsuitjes. Wil je meer informatie over de mogelijkheden vraag het aan één van onze  

medewerkers of stuur een mail naar Boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 
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Boswandeling 

Laat je verrassen tijdens een wandeling met de natuurgids van Staatsbosbeheer over de 

bijzondere Drentse Hondsrug. Deze wandeling kan volledig aangepast worden aan uw wensen en 

aan het seizoen. Denk in de herfst bijvoorbeeld aan een paddenstoelentocht. 

De kosten voor een wandelexcursie van 1,5 uur zijn vanaf € 150,-. excl. BTW.                                     

Boswachter voor 1 dag 

Wil je eens de hei op met het team of actief de bossen in met je klanten? Of ben je op zoek naar 

een arrangement voor een familiereünie of vrienden-weekend? Ga op avontuur in de natuur! 

Na de ontvangst met koffie en een lokale lekkernij ga je eerst het Boomkroonpad beklimmen en 

vervolgens het veld in voor een korte ontdekkingstocht. De boswachter vertelt over zijn werk en het 

gebied, en laat je kennis maken met de dieren en planten die er leven. Na de smakelijke 

buitenlunch wordt het aanpakken. Je groep gaat aan de slag met veldwerkzaamheden.  

 

‘Boswachter voor 1 dag’ in het kort:  

Een actief arrangement 

Geschikt vanaf 20 personen, bij grotere groepen  

verdelen we ze op in kleinere. 

Optioneel: afsluiten met een drankje en BBQ 

Ontvangst 10 uur en afsluiten om 15.30 uur 

Prijs excl. BTW bij 20 personen € 35.- p.p. 

 

 

Wilderness trail: de Hondsrug Five 

In landen als Zuid-Afrika en Canada kun je wandelen in de echte wildernis, waarbij je weet dat 

misschien wel leeuwen of beren je pad zullen kruisen. De Hondsrug Five zijn niet gevaarlijk, maar 

wel fantastisch om te zien: de ree, de das, de vos, de zwarte specht en de adder. Net als bij 

luipaarden en wolven weet je nooit óf je ze zal ontmoeten. De kans dát je ze ontmoet, kun je wel 

vergroten. Bijvoorbeeld als je heel stil door de struiken sluipt. Of door te letten op sporen. Dan 

weet je dat de ree ook gelopen heeft waar jij nu loopt. Je zult merken dat je anders gaat kijken, 

luisteren en lopen. En opeens zie en hoor je dingen die je eerst niet zag en hoorde. Heel bijzonder! 
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Deze ochtend, middag of avond gaan we op zoek naar de Hondsrug Five. Als we ze zien is dat de 

hoofdprijs, maar het gaat er vooral om dat we ze beter leren (her)kennen. 

Advies: draag stevige schoenen en kleding die tegen een stootje kan (liever geen felle kleuren). 

Deze Wilderness Trail duurt ongeveer 3 uur en is uit te breiden met een horeca-arrangement. 

Groepsgrootte: maximaal 15 personen. 

Kosten: t/m 10 personen: € 225,-. Extra personen: € 22,50/persoon (excl. BTW). 

                  

 

Natuurlijk je intuïtie 

 

Er is een tijd geweest dat de mens alleen maar buiten leefde. Tegenwoordig gaan we vooral in 

onze vrije tijd de natuur in. Het lijkt wel of de natuur en wij los van elkaar staan, maar we maken er 

wel degelijk deel van uit. Het geeft rust en vertrouwen als je dat ervaart: de natuur, de aarde, is 

letterlijk onze basis en dat voelt fantastisch. Bewust of onbewust luister je naar wat je voelt en naar 

wat je zintuigen je vertellen. Dieren, planten en landschappen dienen daarbij als voorbeeld en als 

metafoor. Dat vergroot je gevoel van verbinding met de aarde, met de natuur en dat geeft 

(zelf)vertrouwen.  

 

Deze Intuïtieve Trail is geschikt voor jullie groep/team als jullie een activiteit zoeken waar je samen 

bezig bent maar ook ruimte voelt voor jezelf. Deze ochtend, middag of avond gaan we het bos in 

en de hei op om je intuïtie volop de ruimte te geven. Onze gedachten laten we tot rust komen om 

ruimte te maken voor wat deze gevarieerde omgeving ons te vertellen heeft. We lopen een mooie 

route en doen een paar inspirerende oefeningen waardoor je je verbonden voelt met de natuur en 

met jezelf. Dat is bijzonder prettig. 
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We wandelen voornamelijk zonder te praten. Daardoor zie, ruik, voel en hoor je des te meer. Na de 

oefeningen kun je met elkaar delen wat je hebt ervaren, maar dat hoeft niet. Alles wat je deelt, blijft 

binnen de groep. 

 

Wanneer je interesse hebt voor deze activiteit, overleggen we vooraf of jullie speciale wensen of 

vraagstukken hebben. Bijvoorbeeld: 

- Omgaan met veranderingen 

- Ruimte voor jezelf binnen een groep 

- Grenzen stellen en respecteren 

- Leren van de natuur 

 

 

 

 

 

Advies: draag stevige schoenen en kleding die tegen een stootje kan (liever geen felle kleuren). 

 

De Intuïtieve Trail duurt ongeveer 3 uur en is uit te breiden met een horeca-arrangement. 

 

Groepsgrootte: maximaal 15 personen. 

Kosten: t/m 10 personen: € 225,-. Extra personen: € 22,50/persoon (excl. BTW). 

 

Een paar uurtjes ontspanning en inspiratie 

Dat is fijn! Gezellig en ontspannen met je collega’s op stap maar ook ieder voor zich inspiratie 

opdoen. Deze ochtend, middag of avond gaan we het bos in en de hei op. We lopen in een rustig 

tempo en laten ons verrassen door wat de dag te bieden heeft. We  kijken, luisteren, voelen en 

ruiken. Je zult merken dat je ontspant en dat er ruimte komt voor ideeën, nieuwe inzichten en 

plannen. Of je ervaart juist hoe prettig het is zoals het al is. 

Het mooie van de natuur is: ook wij zijn natuur. Geen twee dagen is de natuur hetzelfde en dat 

geldt ook voor ons. Hoe veranderlijk ook, in de natuur is het altijd goed. Er is balans. Er is ruimte. 

Er is rust. Dat kan enorm inspirerend zijn. Daar staan we bij stil met een paar verrassende 

oefeningen. Die helpen je om die ruimte, rust en balans te ervaren. Die oefeningen kun je later zelf 

ook eens doen, thuis of op je werk. Alleen of met anderen.  

Advies: draag stevige schoenen en kleding die tegen een stootje kan (liever geen felle kleuren). 
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Wanneer jullie interesse hebben voor deze activiteit, overleggen we vooraf of jullie speciale 

wensen of vraagstukken hebben. 

Bijvoorbeeld: 

- Rekening houden met anderen en met jezelf  

- De natuur als metafoor 

- Ervaren wat de natuur voor je doet 

- … en je misschien ook afvragen wat je voor de natuur kunt doen 

Deze Ontspanning en Inspiratie-wandeling duurt ongeveer 3 uur en is uit te breiden met een 

horeca-arrangement. 

Groepsgrootte: maximaal 15 personen. 

Kosten: t/m 10 personen: € 225,-. Extra personen: € 22,50/persoon (excl. BTW). 

Maatwerk: 

Wij combineren uw ideeën en wensen graag in een arrangement speciaal voor u, zodat u volop 

kunt genieten van de Drentse Hondsrug. 

Informatie: 

Voor meer informatie en reserveringen kunt u terecht bij Buitencentrum Boomkroonpad, 

Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen 

Tel: 0592-377305 of 

Email: Boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 

www.staatsbosbeheer.nl/Boomkroonpad 

Prijsbeleid 

Genoemde tarieven gelden op basis van aanvraag en beschikbaarheid. Buitencentrum 

Boomkroonpad behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen af te wijken van hetgeen 

is aangeboden in deze brochure of enig andere vorm van aanbiedingen, offertes etc. 

Wijzigingen 

Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen in de gereserveerde aantallen tot 48 uur voor aanvang. 

Wijzigingen dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan het Buitencentrum. 

Boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 
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IV. Bospaviljoen de Woudstee 

 

Midden in de bossen bij Drouwen, direct naast het Boomkroonpad  ligt Bospaviljoen de Woudstee. 

Op deze prachtige locatie treft u een restaurant aan waar je terecht kunt voor een kopje koffie met 

gebak of een biologisch biertje. Ook kunt u gerechten kiezen vanaf onze lunchkaart. Samen met 

het Boomkroonpad kunt u bij de Woudstee terecht voor een kinderfeestje. Maar ook voor een 

vergadering of een feest is de Woudstee een originele locatie.  Met de Woudstee samenwerken 

betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij zijn een sociale werkvoorziening , mensen 

die anders geen werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt krijgen nu een mooie kans en prachtige 

werkomgeving.  

Het Bospaviljoen is toegankelijk voor mindervaliden en er is een invalidentoilet aanwezig. 

 

               

Arrangementen Bospaviljoen de Woudstee 2022 

 

Koffie en thee arrangement, p.p. 

2 kopjes bio fairtrade koffie of thee met cake    € 5,95 

2 kopjes bio fairtrade koffie of thee met appelgebak   € 7,50 

2 kopjes koffie of thee met woudvruchtengebak incl. slagroom  € 7,50 

 

Buffetten en vergaderingen 

Wij kunnen ook buiten de sluitingstijden uw vergadering of buffet verzorgen in Bospaviljoen de 

Woudstee of in de nabijgelegen vergaderzaal boven het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. 

Informeer naar de mogelijkheden bij de manager van Bospaviljoen de Woudstee. 
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GROEPSARRANGEMENTEN BIJ BOSPAVILJOEN DE WOUDSTEE 

Met keuze uit onderstaande arrangementen kunt u uw uitje zo maken zoals u het wilt. Ook heel 

goed te combineren met een excursie, activiteit van het Buitencentrum of het beklimmen van het 

Boomkroonpad! 

 

                           

BASISARRANGEMENT € 12,50 per persoon (minimaal 8 personen) 

• Ontvangst met 2 kopjes koffie of thee (Fair Trade, biologisch) 

• Heerlijke woudvruchtentaart óf appelkruimelgebak met slagroom 

• Entree tot het Boomkroonpad 

• Heerlijk wandelen en/of klauteren in het Klauterbos 

 

LUNCH-ARRANGEMENT € 12,50 per persoon  (minimaal 8 personen) 

• Kop soep van de dag 

• Plak biologische Woudstee brood met boerenham of boeren kaas 

• Plak biologische Woudstee brood met biologische jam of pasta 

• Kop koffie of thee (Fair Trade, biologisch) 

• Glas melk (biologisch) 

 

KOFFIETAFEL ‘DE WOUDSTEE’ € 20,- per persoon            (minimaal 20 personen) 

 • Onbeperkt Fair Trade biologische koffie en thee  

• Onbeperkt biologische melk 

• Vooraf heerlijke soep van de dag 

• Diverse soorten brood o.a.: Drentse bol, vers gebakken Woudstee brood (biologisch)   

• Diverse luxe mini broodjes                        

• Diverse soorten ambachtelijke kaas 

• Biologische rundvleeskroket 

• Diverse vleeswaren o.a.: Rollade met kruidnagel, Drentse Schenke, Boeren gekookte ham 

• Fruitsalade 

• Lekker gekookt bio eitje 
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• Scharreleisalade 

• Diverse soorten zoetigheid 

• Bosbessenjam (biologisch) 

• Abrikozenjam (biologisch) 

• Echte honing 

• Echte boter  

  

BARBECUE BUFFET ‘DE WOUDSTEE’ vanaf € 21,50 per persoon 

U krijgt bij ons op het terras de beschikking over een eigen barbecue waar u lekker met uw eigen 

groep kunt bakken en eten. Toch liever dat wij voor u bakken? Vraag dan naar de mogelijkheden.  

Diverse soorten duurzaam ambachtelijke vleessoorten o.a.                                                                                              

• Drents worstje                                                                                                                              

• Beefburger     

• Procureurlapje                                                                                 

• Saté spiesjes                                                                                                                                  

• Versgebakken brood met huisgemaakte kruidenboter                                                                

• Diverse soorten sausjes  

• Heerlijke ambachtelijke rundvleessalade 

 

* Indien er risico is tot natuurbrand door droogte kan er geen barbecue plaatsvinden. 

 

Pannenkoekbuffet vanaf € 13,75 per persoon (minimaal 15 personen) 

All you can eat!! 

Pannenkoek naturel 

Pannenkoek drents spek 

Toppings: 

Ananas 

Bio jam 

Kaas 

Stroop 

Poedersuiker 

Salades; 

Slamix/rauwkost 

Scharreleisalade 

Optioneel: toetje á € 3,50 
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STAMPPOT BUFFET ‘DE WOUDSTEE’ € 21,50 per persoon 

• Drents zuurkoolstamppot met gebakken droge worst 

• Stamppot Hutspot met Oma’s draadjesvlees 

• Stamppot Boerenkool 

• Echte slagersrookworst 

• Drents rolladelapje 

• Ouderwets gebraden grove verse worst 

• Gebraden Drents spek 

• Gerookt en gebakken spekblokjes 

• Amsterdamse uien, piccalilly etc. 

 

Bovenstaand buffet is te reserveren vanaf 15 personen. Eventueel aan te vullen met Bartjes bruine 

bonen en spek voor € 2,00 per persoon.  

Ook voor uw Oosters of Hollands Buffet zijn wij uw adres. Vraag naar de mogelijkheden bij 

Bospaviljoen de Woudstee. 

 

 

BORREL ARRANGEMENT ‘HEERLIJK GENIETEN’ 

 € 15,75 per persoon 

• 1 uur onbeperkt borrelen (Incl. onze biologische wijn 

 en bier. Excl. buitenlands gedestilleerde dranken) 

• Bittergarnituur met diverse soorten Drentse  

specialiteiten o.a. Droge worst, Schenke en Boeren- 

leverworst. 

• Nootjes 
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FAMILIEFEEST € 15,75 per persoon  

Samen met uw familie op een bijzondere plek iets te vieren? De (klein)kinderen kunnen heerlijk 

spelen in het kabouterbos.  Inbegrepen in dit arrangement: 

Ontvangst met koffie of thee (Fair Trade) 

• Heerlijke appelkruimelgebak of woudvruchtentaart met slagroom                             

• 3 drankjes naar keuze. Incl. (biologische) wijnen. Excl. buitenlands gedestilleerd. 

• Vers gebrande nootjes op tafel  

• Een koud hapje 

• Een warm hapje 

 

Ook heel goed te combineren met een leuke wandelroute, een excursie van het buitencentrum of 

natuurlijk het beklimmen van het Boomkroonpad! 

 

Voor alle arrangementen geldt: 

Vooraf reserveren en vanaf 15 personen. 

Voor alle overige wensen kunt u contact opnemen met Bospaviljoen De Woudstee. 

 

Contactgegevens 

Bospaviljoen De Woudstee 

Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen 

Telefoon: (0592) 248726 

E-mail: info@dewoudstee.nl 

Tip: volg borden Boomkroonpad voor de goede locatie. 

 

Openingstijden: 

• 1 april t/m 31 oktober: dagelijks van 10.00 -17.00 uur 

• 1 november t/m 31 maart: op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00-16.00 uur en tijdens 

schoolvakanties dagelijks van 10.00-16.00 uur 

• gesloten op 25 en 31 december en 1 januari 

 Voor groepen buiten openingstijden is in overleg veel mogelijk. 

              

 

 

 

mailto:boomkroonpad@Staatsbosbeheer.nl

