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Basisrecepten (om op terug te vallen)
De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om de ruimtelijke kwaliteit van
de dorpen te versterken, zodat het er niet alleen mooier wordt maar ook
de eigenheid van het dorp blijft bestaan. Maar hoe doe je dat?
Dit hoofdstuk met basisrecepten geeft een eerste handreiking. De recepten
laten zien hoe je met eenvoudige algemene ingrediënten een dorps beeld
kunt realiseren en verbeteren. Die recepten zijn gebaseerd op ingrediënten die je in de meeste dorpen tegenkomt. Het zijn geen ingewikkelde en
lastige oplossingen maar eenvoudige recepten die voor elk dorp toepasbaar zijn. Naast deze basisrecepten zijn er specifieke recepten per dorp
die verderop in het boek aan de orde komen.
We hebben de basisrecepten gebundeld in zeven begrippen die in dit
hoofdstuk worden uitgelegd en waar we voorbeelden van laten zien. Het
gaat om:
1. een argeloos en niet-ontworpen gevoel;
2. voldoende ruimte en lucht;
3. een voelbare relatie met het landschap;
4. eigentijdse vertalingen van oude voorbeelden;
5. een aangekleed groen beeld;
6. een bescheiden dorpseigen bouwstijl;
7. geen stadse fratsen in de openbare ruimte.
Hoe de recepten uitpakken tonen we aan de hand van bestaande voorbeelden uit de Apeldoornse dorpen. Bewust plaatsen we geslaagde en
minder geslaagde resultaten naast elkaar. U kunt dan zelf beoordelen wat
de impact is van bijvoorbeeld het gebrek aan groen of een overdaad aan
kleuren.
De recepten zijn niet bedoeld om exact te volgen, maar laten zien wat het
effect is van bepaalde keuzes en combinaties. Een creatieve en ambitieuze
kok gaat met de ingrediënten aan de slag en maakt er al proevend en proberend unieke dorpse gerechten van.
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> Voldoende ruimte
en lucht
Voor een dorps gevoel is een verkaveling met een lage bebouwingsdichtheid en
‘ruimte en lucht’ essentieel. Dat maakt het
verschil met een stedelijke omgeving. Een
stedelijke omgeving associeer je met een
hoge dichtheid, compacte bouw, kleinere
beukmaten en grotere bouwhoogtes. Wil een
dorp ‘dorps’ blijven dan moet de dichtheid
van bebouwing dus verschillen van die van
de stad.
De wens om lucht en ruimte in te bouwen in
stedenbouwkundige plannen staat geregeld
op gespannen voet met de exploiteerbaarheid van een plan. Om de exploitatie rond te
krijgen, wordt een hogere bebouwingsdichtheid en een groter aantal woningen vaak als
enige oplossing gezien. Daarmee verdwijnt
wel een essentieel dorps kenmerk dat in
de architectuur van de nieuwbouw en de
openbare ruimte niet kan worden gecompenseerd. De belangrijkste ontwerpende
ingreep is dan ook het ontwerpen van een
stedenbouwkundige opzet die in zijn eigen
structuur ruimte en lucht veilig stelt.

Open plekken geven lucht en ruimte en vormen
samen met de losse en lage bebouwing eromheen
een dorps geheel.
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Voldoende ruimte en lucht
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Woningen aaneengeschakeld in lange rijen zonder ruimte ertussen roepen al snel een stedelijk beeld op, terwijl een
lagere bebouwingsdichtheid met meer ruimte tussen en voor de woningen al snel dorps overkomt.

Hoge bouwdichtheden leiden snel tot hard afgebakende openbare ruimtes. Alle lucht lijkt uit het dorp geknepen. Als
bebouwing meer ruimte en groen om zich heen heeft, blijft het beeld luchtig en dorps.

‘Wil een dorp ‘dorps’ blijven dan moet de 
dichtheid van bebouwing verschillen van die
van de stad’

Open plekken vormen samen met de losse en lage bebouwing eromheen een dorps geheel. Rechts een dorps
straatbeeld met variatie in de woningen en ertussen ‘lucht’.
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Een mix van hogere en lagere bebouwingsdichtheden kan voldoende zijn om een stedelijk beeld te voorkomen.  
Bebouwing van meer dan drie lagen levert zelden dorpse associaties op.

Voldoende ruimte en lucht
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> Een argeloos en
‘niet-ontworpen’
gevoel
Een dorp oogt natuurlijk. Het lijkt niet allemaal ontworpen en bedacht. Er zitten rare
hoeken in, gebouwen staan niet allemaal op
een rij en oud en nieuw, hoog en laag staan
door elkaar. Een dorp komt dan ook in veel
gevallen over als een organisch gegroeid
geheel en niet als een planmatig ontworpen
en ontwikkeld geheel.
Juist dat ‘niet-bedachte’ is het lastigst om in
nieuwe situaties te creëren. We reiken hier
een aantal bouwstenen aan die helpen om
een goede basis te krijgen.

Een mengeling van verschillende architectuurstijlen
is typisch dorps, terwijl een herhaling van
gelijksoortige woningen een stadse associatie geeft.

28 Basisrecepten

Een argeloos en ‘niet-ontworpen’ gevoel
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Door oud en nieuw te combineren ontstaat er een beeld van een natuurlijk gegroeid dorp, terwijl een straat of wijk
met alleen nieuwbouw niet natuurlijk gegroeid maar planmatig ontworpen overkomt.

Door kaprichtingen af te wisselen wordt de individualiteit van elk huis benadrukt en een repeterend karakter van de
bebouwing voorkomen.

‘Er zitten rare hoeken in, gebouwen staan
niet allemaal op een rij en oud en nieuw,
hoog en laag staan door elkaar’

Door rooilijnen te laten verspringen ontstaan dorpse variaties in het straatbeeld en wordt een stedelijk beeld van
lange straatwanden voorkomen.
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Door wonen, auto, hobby en werk in losstaande gebouwen onder te brengen ontstaat er een beeld zoals je dat in veel
dorpen ziet. Het in elkaar schuiven van die functies vraagt een speciaal ontworpen oplossing die voor een dorp minder
vanzelfsprekend is.

Een argeloos en ‘niet-ontworpen’ gevoel
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> Een voelbare relatie met het landschap
De relatie tussen een dorp en het omliggen-

De relatie die een dorp heeft met het

de landschap is niet meer vanzelfsprekend

landschap is iets om te koesteren. Als het

sinds veel dorpen hun agrarische functie

eenmaal weg is, krijg je het nooit meer

kwijt zijn geraakt. Toch is juist de interactie

terug. Het is niet met andere middelen te

tussen dorp en landschap sterk bepalend

compenseren. Voor het behoud van het

voor het dorpse karakter. Een duidelijke

landelijke gevoel is geen algemeen recept te

vervlechting van bebouwing en landschap

geven. Soms is het behoud van één specifiek

is één van de krachtigste middelen om een

weitje of een grote houtwal voldoende om

dorpse sfeer te creëren. Het best voelbaar is

de verbinding met het landschap niet kwijt

dat in de kleinere dorpen of buurtschappen

te raken. In andere gevallen kan door het

waar je nog direct zicht hebt op het omlig-

verkeerd plaatsen van één woning nét het

gende landschap.

laatste zicht op het buitengebied verloren
gaan, waardoor een hele straat opeens in

In de dorpen waar in het verleden grote

het dorp in plaats van aan de rand ervan

wijken zijn toegevoegd is deze vervlechting

lijkt te liggen.

vaak verbroken en teruggedrongen naar
de rand van het dorp. In deze wijken is het
noodzakelijk andere ‘dorpse’ kwaliteiten in
te zetten om toch nog een dorpseigen
atmosfeer te creëren.

Juist in de dorpsrand liggen de wandelpaadjes om het
landschap te beleven.
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Een voelbare relatie met het landschap
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 In sommige dorpen is de overgang naar het omliggende landschap geleidelijk en is er overal zicht op de omgeving,
maar ook een harde grens tussen dorp en landschap kan aantrekkelijk en dorps zijn.

De groene achtergrond boven de daken geeft het gevoel dat het landschap dichtbij is, terwijl bij het onbreken daarvan
het contact met de omgeving zoek raakt.

‘De relatie met het landschap is iets om te
koesteren. Als het eenmaal weg is, krijg je
het niet meer terug’
Door zicht op het landschap ervaar je ook bij een bebouwing met een weinig dorpse uitstraling toch de relatie met de
omgeving. Maar het beste is om een sfeer te creëren, waarbij het landschap het dorp binnendringt en doorloopt in de
weitjes, tuinen, hagen en bomen.

Het meest comfortabel voor een dorps beeld is een structuur van volgroeide houtwallen, waar je woningen in kunt
schuiven. Door bestaande bomenrijen te sparen kun je het landschap ook het dorp binnen halen.
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Door afstand te houden tot het bos blijven de landschappelijke overgangen goed zichtbaar. Maar door strak tegen het
bos aan te bouwen worden de grenzen tussen dorp en omgeving onduidelijk.

Een voelbare relatie met het landschap
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Lekker rommelige weitjes in het dorp verwijzen naar het landschap waar het dorp in ligt, terwijl een strak
gemaaid plantsoentje overal kan zijn.

groot beeld

De Apeldoornse dorpen liggen in een landschap met veel reliëf dat vooral zichtbaar is bij open weitjes. Bebouw je de
open ruimtes, dan zie je het reliëf alleen nog terug in minimale hellingen van bijvoorbeeld een omhooglopende straat.

Door op het hoogste punt te bouwen kan je het reliëf benadrukken. Maar het is dan toch vooral het
individuele gebouw dat de aandacht trekt, terwijl een gebouw achter de glooiing waarvan alleen nog maar het
dak zichtbaar is, juist de nadruk legt op het reliëf en minder op het gebouw zelf.
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Een voelbare relatie met het landschap
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> Eigentijdse
vertalingen van
oude voorbeelden
Het is opvallend dat de Apeldoornse
dorpen veel dezelfde basisingrediënten
hebben maar toch zeer verschillend van
identiteit zijn. Dat komt doordat met
die basisingrediënten steeds nieuwe
combinaties gemaakt zijn. Hierop voortbouwen is niet hetzelfde als kopiëren
van het bestaande. Juist eigentijdse
vertalingen van historische voorbeelden
zorgen ervoor dat een bouwkundige
traditie zich almaar verder ontwikkelt
en levend blijft.
Een dorp bestaat niet alleen uit vrijstaande huisjes op grote kavels. Een
dorp bevat ook bedrijven met bijvoorbeeld grote loodsen om machines te
stallen en sociale woningbouw in rijtjeswoningen. En ook in dorpen is behoefte
aan woon-zorgcombinaties die vaak
als appartementen zonder tuin worden
gebouwd.
Nieuwbouwplannen die een fors
gebouw nodig hebben, staan vaak op
gespannen voet met dorpse kenmerken
zoals kleinschaligheid en variatie. Toch
zijn er voldoende mogelijkheden om
dergelijke bouwprogramma’s op een
meer dorpse wijze in te vullen.

 Een vrijstaand huis met een kap is het meest
voorkomende woningtype in de Apeldoornse dorpen
en kent honderden variaties in materialen en
kleurstellingen.
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Eigentijdse vertalingen van oude voorbeelden
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 Omvorming van schuren en gebouwen voor een nieuwe functie is niet alleen duurzaam, maar geeft ook een gevoel
van historische continuïteit. Dit kan ook als inspiratie dienen voor verbouwingen, waarbij ook het nieuwe beeld nog
verwijst naar het soort bebouwing dat al eeuwen in de omgeving voorkomt.

 Zolang doorgebouwd wordt op hetzelfde woningtype gaat oud en nieuw prima samen, terwijl een woning met
gebiedsvreemde architectuur opeens als afwijkend opvalt.

‘Eigentijdse vertalingen van historische
voorbeelden houden de bouwkundige 
traditie levend’

foto Christian Richters

Grotere gebouwen neerzetten gaat goed zolang er voldoende ruimte omheen is. Als die ruimte ontbreekt staat het
dorpse ontspannen beeld al snel onder druk.

 Ook eigentijdse architectuur kan goed in een dorp passen en toch een heel eigen gezicht hebben. Veel nieuwe
gebouwen zijn bewust sterk afwijkend en hebben geen enkele verwijzing naar de dorpse omgeving.
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Grote gebouwen horen ook bij een dorp. Ze zijn soms zelfs iconen en zolang er voldoende (groene) ruimte omheen is,
zijn ook grote gebouwen vaak goed in te passen.

Eigentijdse vertalingen van oude voorbeelden
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 Nieuwe, ruimtevragende functies hoeven niet per definitie tot één grote hal te leiden. Door ze op te delen in kleinere
eenheden met elk een eigen dakvorm passen ze beter in het kleinschalige dorpsbeeld.

 Rijtjeswoningen met kleine tuinen geven vaak een forse parkeerdruk op de openbare ruimte en zetten daarmee het
dorpse beeld onder druk. Hagen zijn dan bijvoorbeeld een goed middel om grote vlakken verharding te voorkomen.

‘Grote maten tussen al die kleine huisjes zijn 
af en toe bijzonder prettig zolang ze maar 
voldoende ruimte om zich heen hebben’

Sociale woningbouw kan ingepast worden met stedelijke oplossingen met een hoge woningdichtheid maar het is
dorpser om te zoeken naar betaalbare varianten die refereren aan het bouwvolume of de architectuur van boerderijen.
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 Zorg ervoor dat in kleinschalige dorpskernen de gebouwen aan de straatzijde klein blijven en concentreer grotere
loodsen achter op de kavel.

Eigentijdse vertalingen van oude voorbeelden
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De agrarische schuurvorm die zo eigen is aan het landschap kan inspiratie leveren voor nieuwe grote
gebouwen met andere functies.
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 Of inspiratie geven voor een nieuwe vertaling van een oud principe zoals lage goothoogtes.

Eigentijdse vertalingen van oude voorbeelden
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> Een aangekleed groen beeld
Veel nieuwbouwwijken maar ook kavels

Of een aangekleed groen beeld dorps is,

met nieuwe woningen komen nogal kaal

wordt ook bepaald door het type groen dat

over. De huizen lijken nog niet ‘geworteld’

gebruikt wordt. Bolboompjes zijn mooi maar

in hun omgeving. Wat (nog) ontbreekt is een

hebben voor het ‘aankleden’ minder effect

tegenwicht van het bouwvolume: volwassen

dan een grote eikenboom. Coniferenhagen

bomen, grote hagen of een achtergrond van

groeien snel maar blijven een vreemde

groot groen. Soms is dat een kwestie van tijd

eend in de bijt. Je verwacht ze eerder in

omdat groen in de tuinen en de openbare

een nieuwbouwwijk in de stad dan in een

ruimte moet kunnen groeien. Soms komt het

historisch gegroeid landschap met inheemse

niet goed omdat kavels te klein zijn voor

beplanting.

echte groenelementen zoals (grote) bomen.
Bij het zoeken naar een geschikte plek
voor woningen is het dan ook handig als
het landschap zelf al ‘kapstokjes’ voor een
groene aankleding aanreikt. Gebouwen in
een bosrijke omgeving zijn vaak makkelijker
inpasbaar dan gebouwen op een open akker.
Het volwassen bos vormt dan een groot
groen decor waar de bebouwing zich alleen
maar in hoeft te voegen. Een open akker
moet nog volledig ‘aangekleed’ worden.
Bomen hebben tijd nodig om te groeien. Het
duurt jaren voordat een gebied zich heeft
gesetteld in het dorpse beeld.

Bomen en hagen kleden een kavel aan en zorgen
ervoor dat een woning ergens aan ‘vast’ zit.

46 Basisrecepten

Een aangekleed groen beeld
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‘Een groene aankleding zorgt voor worteling
van nieuwbouw in zijn omgeving’
De manier van aankleden met groen is vaak heel gebiedsspecifiek. In Wenum schermen hagen de huizen en tuinen af
van de omgeving, terwijl in Uddel keurige en uitbundige bloementuinen de huizen in een etalage aan de straat zetten.

 Volwassen bosranden of houtsingels vormen een mooi groen decor waar een woning zich in kan nestelen. Als
beplanting (nog) ontbreekt, lijkt een huis kaal en naakt in de ruimte te staan.

Als de omgeving geen groene kapstok biedt, moet je zelf een groene aankleding maken. Een voldoende grote kavel is
dan een eerste vereiste, want van een te kleine kavel is niet meer te maken dan een strookje groen langs de gevel.
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Een aangekleed groen beeld
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> Een bescheiden dorpseigen (bouw)stijl
Zowel in het landschap als in een dorp voegt

De eenheid in kleur, vorm en materiaalge-

de bebouwing zich bescheiden naar zijn

bruik en het sobere karakter van de huizen

omgeving in plaats van dat hij zijn plek als

in bijvoorbeeld Uddel zegt dan ook iets over

individu opeist. Dat vraagt een zorgvuldige

de sterk collectieve dorpscultuur, waar geen

en bescheiden opstelling ofwel aandacht

behoefte of ruimte was om het individuele

voor het effect wat iets nieuws kan hebben

experiment op te zoeken in afwijkende

op de omgeving. Bescheidenheid betekent

types of kleurstellingen. De expressieve

wel iets anders dan onuitgesprokenheid. Het

individualistische villa’s van Hoog Soeren

gaat vooral om het centraal stellen van het

zeggen precies zoveel over de rijke burgers

geheel en niet van het individuele gebouw.

van buiten die hier hun eigen individuele

Een gebouw mag dan zeker een eigen identi-

droom lieten bouwen.

teit hebben zolang het maar onderdeel blijft
uitmaken van een ‘familie’.

Om dorps te bouwen is het goed om te
onderzoeken hoe dergelijke tradities voor

Veel dorpen kennen vanuit hun historie een

de toekomst kunnen worden doorvertaald.

eigen traditie in bouwstijl, kleurstelling,

Juist dat soort eigen(aardig)heden geven

detaillering of materiaalgebruik. Vroeger

kleur en smaak aan een dorp en zorgen

was het bouwen in deze traditie vanzelf-

ervoor dat de eigenheid ten opzichte van

sprekend. Andere materialen waren niet

de andere dorpen voelbaar blijft. Die eigen

voorhanden, de timmerman bouwde altijd

kleuren en smaken van de dorpen zijn

in dezelfde stijl of er was simpelweg geen

uitgewerkt per dorp in het hoofdstuk Dorps

behoefte om iets anders te doen of om af te

recepten.

wijken van de norm. Juist in deze tradities
wordt dan ook veel weerspiegeld van de
dorpscultuur.

 Een typisch ‘Apeldoorns huuske’.
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Een bescheiden dorpseigen (bouw)stijl
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‘Een gebouw mag zeker een eigen identiteit
hebben, zolang het maar onderdeel blijft 
uitmaken van een ‘familie’’
 In veel dorpen is elk huis net anders, maar voegt het zich prima in het grotere geheel. Terwijl elke woning toch
duidelijk als individueel object herkenbaar blijft.

Dit appartementencomplex steekt zowel in omvang, hoogte en architectuur bewust af tegen zijn dorpse omgeving. De
nieuwe schuur is naadloos en bescheiden ingepast.

 Een huis hoeft niet altijd groen met wit geschilderd te zijn om in de omgeving te passen, maar expliciete kleuren
komen eerder vervreemdend dan dorpseigen over.
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Een bescheiden dorpseigen (bouw)stijl
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> Geen ‘stadse fratsen’ in de openbare ruimte
Een dorps karakter wordt niet alleen gedra-

de omgeving. Waar mogelijk bleven erfaf-

gen door de kavels en gebouwen maar ook

scheidingen beperkt tot een kleinschalige

door de inrichting van de openbare ruimte.

markering van het ‘mein en dein’.

Veel openbare ruimte in de dorpen van
Apeldoorn kent nog een aangename lande-

Tegenwoordig hebben mensen vaak meer

lijkheid. Wegen zijn van asfalt met grind of

behoefte aan privacy en dus afscheiding.

grasbermen erlangs. Trottoirs, afgebakende

Het is daarom belangrijk hierin te voorzien

parkeervakken en andere stadse oplossin-

op een manier die toch goed aansluit bij

gen ontbreken en de paar openbare groene

dorpse karaktertrekken. Zo zijn hagen over

plekken die er zijn bestaan uit resthoeken

het algemeen meer dorpseigen dan houten

met gras en bomen.

schuttingen of stenen muren. Door hier
vooraf over na te denken is te voorkomen

In veel uitbreidingswijken zie je ook in de

dat een mooi dorps gebouwd plan uiteinde-

dorpen standaard-oplossingen van rechte

lijk alsnog verandert in een stads beeld met

wegen, tegeltrottoirs, formele bomenrijen

de overbekende en anonieme ‘gammaschut-

en pleintjes. Los van de kwaliteit zijn het

tingen’.

plekken die al snel niet meer specifiek bij de
plek horen maar overal kunnen liggen.
Tot slot verdient ook de overgang tussen de
privékavel en de openbare ruimte aandacht
in het ontwerp. Van oudsher bestaat de
erfafscheiding in dorpen niet uit hoge schuttingen om het private af te schermen van

 Een beetje ruige grasbermen zijn dorpser dan
strakgemaaide grasveldjes tussen inritten.
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Geen ‘stadse fratsen’ in de openbare ruimte
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 Een asfaltweg kan een zachte overgang hebben naar de berm op plekken waar weg en landschap natuurlijk in elkaar
overlopen. Weg en berm kunnen van elkaar gescheiden worden door een strakke goot in een contrasterende kleur.

Dorpse, smalle wegen zonder bermen kunnen alleen bestaan als de verkeersdruk laag is. Bij drukke wegen moeten de
verschillende verkeersstromen worden gereguleerd. Hierdoor wordt het straatbeeld formeler dan je in een dorp zou
willen.

Dorpse openbare ruimtes komen
vanzelfsprekend over. Afwijkende designoplossingen vallen dan snel uit de toon.
Formele plekken zoals parken en pleintjes komen weinig voor in dorpen. Als ze er zijn worden ze vaak eenvoudig
ingericht met gras en bomen en vormen ze de centrale dorpsruimte die het gevoelsmatige ‘dorpshart’ markeert.

Dorpse wegen zijn bij voorkeur niet te veel ingedeeld en strak afgebakend. Dit in tegenstelling tot stedelijk ogende
wegprofielen met een vaste breedte en een formele opzet.
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 Informele parkeerplaatsen zonder een strakke afbakening of parkeren op straat dragen bij aan een dorps beeld,
terwijl parkeervakken in ‘havens’ een echt stadse oplossing is die je in een dorp niet verwacht.

Geen ‘stadse fratsen’ in de openbare ruimte
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In dorpen zijn veel erfafscheidingen nog ‘zacht’ van karakter en niet bedoeld om de wereld buiten te sluiten. Bij veel
nieuwbouw op kleine kavels zie je dat bewoners zich van de omgeving afzonderen met schuttingen en coniferenhagen.

‘Veel openbare ruimtes in de dorpen van
Apeldoorn kennen nog een aangename
landelijkheid’

Bestrating in grijs- en zwarttinten gaat op in de omgeving, terwijl expliciete kleuren een plek eerder vervreemden
van zijn omgeving dan het er in wortelen.
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Geen ‘stadse fratsen’ in de openbare ruimte
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INTERMEZZO

> Dorpse dingen:
het kruidenrekje van de kok
Een kookboek is voor een kok
niet meer dan de basis. Een
naslagwerk waar je op terug
kan vallen en waar de standaardingrediënten in benoemd
zijn. Maar een goede kok geeft
elk gerecht met zijn eigen
trucjes, geheime ingrediënten
en toegevoegde kruiden een
‘twist’, waardoor hetzelfde
gerecht door twee verschillende
personen bereid nooit precies
hetzelfde smaakt.
Ook in dorpen zie je dat terug.
De manier waarop huizen zijn
geordend, straten zijn aangelegd en groen is ingeplant
is meestal terug te leiden tot
herkenbare basisrecepten. Maar
tegelijkertijd is geen huis en
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tuin hetzelfde. Mensen voegen
zelfgekozen kleuren op kozijnen toe. Maken een voortuin
gebaseerd op hun eigen smaak.
En bouwen schuurtjes, afdakjes,
muurtjes en graven vijvers uit
al naar gelang ze dat willen.
Het zijn juist die hyperindividuele toevoegingen die in geen
recept te vangen zijn, maar die
wel bepalen hoe het gerecht
smaakt. Al die dorpse dingen
kun je dan ook vergelijken met
het kruidenrekje van de kok,
om het gerecht op smaak te
brengen en af te stemmen op de
eigen voorkeuren.

geslaagd en precies op smaak
gebracht met de juiste extra’s.  
Al die persoonlijke dorpse
dingen die toegevoegd worden
aan het basisrecept, maken zo
uiteindelijk het verschil tussen
de gegarandeerde, maar voorspelbare smaak van fastfood
en de verrassing van een uniek
bereid gerecht. Het is aan u als
kok om te kiezen wat u
ons voorschotelt.

Wandelend door de dorpen zie
je daar heel verschillende voorbeelden van terug. Vaak zeer
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