
            
Nieuw: Studiedag per touringcar 
Herbestemming industrieel erfgoed  
 

Als eerste in de rij van een aantal nieuw ontwikkelde studietours introduceert OTS InterStudie 
‘Herbestemming (agrarisch gerelateerd) industrieel erfgoed’. Per luxe touringcar wordt 
u onder leiding van een regiodeskundige reisleider en bedrijfsmatig taxateur langs een aantal 
unieke locaties in Oost-Groningen geleid.  
 
Programma 
9.30 uur vertrek per touringcar vanuit Heerenveen.  
Extra opstappunt bij Van der Valk Groningen.   
 
Bezoek aan locomotiefremise in Bad Nieuweschans 
De oude remise uit 1876 is een voormalige locomotiefloods van 
de Staatsspoorwegen in Bad Nieuweschans. Het pand herbergt 
nu o.a. de Graanrepubliek, een coöperatie waar Groninger 
boeren en smaakmakers samenwerken. Hierbinnen ontwikkelen 
zij met de teelt en de verwerking van goede Groningse granen 
een nieuwe landbouw en productieketen.  
 
Lunch in Herberg Sellingen 
 
Bezoek aan melkfabriek in Laude 
De melkfabriek - waar tot 1970 Edammer kaas gemaakt werd - raakte in verval na de sluiting 
in 1976. Verschillende nieuwe initiatieven sneuvelden totdat de Stichting Melkfabriek Laude een 
haalbaarheids- en exploitatieonderzoek uitvoerde op het gebied van leefomgeving, landschap, 
streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit.    
 
Bezoek aan ecodorp in Ter Apel  
Noordeland is een gerealiseerd ecodorp op het terrein van de voormalige aardappelmeelfabriek 
in Ter Apel. Centraal staan duurzaamheid, veerkracht, samenvoorzienendheid, verbinding en 
hier-en-nu. Er is een inspirerende woonvorm gecreëerd, met ecologische duurzame huizen en 
woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder een dorpshuis, ateliers, bedrijfs- en 
kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen, zwemvijver en een voedselbos.  
 
Aankomst in Heerenveen ca 16.45 uur 
 
Studiepunten/-uren 
NRVT (BV/GZV, LV, WOZ): 5 (vrije ruimte) 
NVR: in aanvraag 
 
Prijs 
€ 299,00 excl. BTW (bestaande relaties ontvangen 10% korting) 
 
Data  
Woensdag 9 september, woensdag 7 oktober en  
donderdag 22 oktober 2020 
 
Let op: deze dag is ’coronaproof’; tijdelijke maximale groepsgrootte is 12 personen 
 
Aanmelden via het inschrijfformulier op www.ots.nl of per e-mail info@ots.nl.  
Neem voor meer info contact op met Jan Ots via telefoon 0513-636090. 


