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vlinderrijkegebieden

Het Noordsche Veld is een heidegebied in een bosrijke omgeving ten noor-

den van Assen, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. 

De heide wordt hier begraasd door Schotse hooglanders en geiten. Het

gebied heeft een hoge historische waarde. In het heideveld zijn de grafheu-

vels van vroeger nog duidelijk zichtbaar en dit maakt het glooiende heide-

landschap van het Noordsche veld tot iets unieks. De grafheuvels zijn al dui-

zenden jaren oud. Aan de rand van het veld bevindt zich een van de hune-

bedden die Drenthe nog rijk is. Hunebedden werden ongeveer 5000 jaar

geleden gebouwd en dienden als graf. 

Het heidegebied is erg soortenrijk en er zijn veel reptielen te vinden zoals

hagedissen en adders. In de zomer kun je vanaf het pad veel vlinders en libel-

len zien vliegen. Rondom het Noordsche veld liggen ook nog een aantal klei-

ne vennetjes die erg soortenrijk zijn. 

Soorten

In het Noordsche Veld komt een aantal zeldzame vlindersoorten voor die

typerend zijn voor heidegebieden: de heivlinder, het heideblauwtje en de

bruine vuurvlinder. In de bosranden kom je vooral het bont zandoogje veel

tegen.

Het Noordsche Veld Tekst: Saskia Bemer

Praktische informatie

BBeerreeiikkbbaaaarrhheeiidd

Auto: Vanuit Assen richting Zeyen aanhouden. Op de

hoofdstraat in Zeyen doorrijden totdat je op de

Peesterweg bent. Na 1 km rechts afslaan naar Noordsche

Veld.

Openbaar vervoer: Vanuit NS station Assen rijden er

streekbussen naar het gebied. Buslijn 83 richting Roden

is een van de mogelijkheden. Als je uitstapt in Peest is

het nog 20 minuten lopen naar het gebied.

TTooeeggaannkkeelliijjkkhheeiidd

Het Noordsche Veld is het hele jaar toegankelijk. De

wegen en paden in het gebied zijn toegankelijk voor rol-

stoelgebruikers. 

WWaannddeellrroouutteess

Door het Noordsche veld loopt een wandel/fietspad.

Verder loopt er een pad om het gebied heen en er zijn

nog verschillende wandel en fietspaden in de bossen

eromheen.
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