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1. Aanleiding 
Tussen 17 januari en 19 maart 2017 heeft gemeente Oosterhout een marktverkenning 
uitgevoerd om te komen tot een nieuwe functie voor de voormalige schoollocatie ‘t 
Zandoogje. Zowel marktpartijen als inwoners van Oosterhout zijn uitgenodigd om in deze 
periode te komen met ideeën voor een definitieve invulling van deze locatie. Door de 
marktverkenning worden burgers, ondernemers, verenigingen en organisaties betrokken bij 
de planvorming. Dit dient uiteindelijk te leiden tot betere plannen en een groter draagvlak voor 
de nieuw te vormen functie. 
 
2. Resultaten marktverkenning ’t Zandoogje  
De marktverkenning heeft 150 ideeën opgeleverd. Circa de helft (72) hiervan is via het 
emailadres idee@oosterhout.nl binnengekomen en de andere helft (78) zijn 
facebookreacties. Het ideeënformulier is door 51 van de 72 indieners ingevuld. Het grote 
aantal reacties laat zien dat inwoners van Oosterhout en marktpartijen mee willen denken 
over de invulling van de locatie en de marktverkenning sluit hiermee goed aan op het thema 
‘Verbindend Bestuur’. Het college van burgemeester en wethouders is verheugd met het 
aantal ingebrachte ideeën en wil alle indieners hartelijk bedanken voor het meedenken over 
de nieuwe invulling van de locatie. 
 
Onder de indieners van ideeën is onderscheid te maken tussen particulieren, commerciële 
partijen en verenigingen. Commerciële partijen hebben voornamelijk ideeën ingediend met 
als hoofdfunctie wonen, eventueel ondersteunt door maatschappelijke functies zoals een 
zorg- en bijeenkomstfunctie. Particulieren hebben voornamelijk detailhandel, wonen en groen 
voorgesteld. Een vertegenwoordiging van de direct aanwonenden van het plangebied hebben 
eveneens de functie wonen voorgesteld. 
 
Een overzicht van de ingediende ideeën, uitgesplitst naar particulieren, verenigingen en 
commerciële partijen, is weergegeven in bijlage 1.  
 
3. Toetsing ingediende ideeën 
Alle ingediende ideeën zijn op functieniveau onderverdeeld naar hoofdbestemming en bij 
sommige ideeën naar hoofd en ondersteunende functies. Vervolgens is per idee gekeken of 
een ingediende functie kansrijk is en of er eventueel een combinatie van kansrijke functies 
mogelijk is. Daarnaast is gekeken in hoeverre de ingediende functie strijdig is met huidig 
beleid en andere ontwikkelingen in Oosterhout. Hieronder staat per discipline beschreven 
welke ideeën zijn ingediend. Daarnaast is toegelicht waarom een idee voor een functie als 
kansrijk of niet als kansrijk is beoordeeld. Ook de niet als kansrijk beoordeelde ideeën voor de 
locatie zijn voor de gemeente Oosterhout waardevol. Bij andere (ruimtelijke) ontwikkelingen in 
Oosterhout zal worden bezien in hoeverre ingediende functies op die locatie haalbaar zijn. 
 
3.1 Detailhandel 

Ingediende ideeën: supermarkt, winkelcentrum met basiswinkels (drogist, bakker, slager, 
etc.) 
 
Op voorhand was de (zelfstandige) functie detailhandel voor de locatie ’t Zandoogje 
uitgesloten. Desondanks is via facebook 27x de functie detailhandel geopperd en via de e-
mail 5x. Toch is de functie detailhandel niet als kansrijk beoordeeld. De reden dat 
detailhandel is uitgesloten, heeft te maken met de keuzes die zijn gemaakt in de onlangs 
vastgestelde detailhandelsvisie (2017). De detailhandelsvisie stelt het behouden en het 
versterken van de bestaande detailhandelsstructuur in Oosterhout centraal. Nieuwe 
detailhandel zal leiden tot negatieve effecten op de bestaande detailhandelsstructuur (ook 
omdat de locatie ‘t Zandoogje op relatief korte afstand van de binnenstad gelegen is) en is om 
die reden uitgesloten. Dit geldt zowel voor solitaire detailhandel als ondersteunende 
detailhandel (in bijvoorbeeld de plint). Mocht u meer informatie willen hebben over de 
Detailhandel- en Binnenstadsvisie dan kunt u terecht op: 
https://www.oosterhout.nl/ondernemers/bruisende-binnenstad/.  
 
 
 
 

https://www.oosterhout.nl/ondernemers/bruisende-binnenstad/


3.2 Recreatie 

Ingediende ideeën: (Indoor)kinderspeelvoorziening, Schoolkamplocatie, Horeca, 
Sportschool, Feest-evenementenlocatie, Ponypark, Bioscoop, handboogschuttersgilde St. 
Sebastiaan, kinderboerderij die aansluiting vindt bij de ecologische verbindingen 
 
Tijdens de marktverkenning zijn diverse ideeën binnengekomen met betrekking tot een indoor 
speelvoorziening. De behoefte aan deze functie in Oosterhout is iets wat binnen de gemeente 
aandacht heeft, mede omdat deze behoefte vaker kenbaar wordt gemaakt. Vanwege de 
verkeersaantrekkende werking, onder andere door de regionale functie, is deze functie voor 
dit plangebied niet als kansrijk beoordeeld. Mogelijk zijn andere Oosterhoutse locaties beter 
geschikt voor een dergelijke functie. Verder is de functie minder kansrijk aangezien zich geen 
commerciële partij heeft gemeld die een indoor speelvoorziening op ‘t Zandoogje wil 
realiseren en exploiteren. Gemeente Oosterhout zal de kenbaar gemaakte behoefte onder de 
aandacht brengen bij mogelijke exploitanten en zal de functie in het achterhoofd houden bij 
andere (ruimtelijke) ontwikkelingen in Oosterhout.  
 Een schoolkamplocatie is een ander ingediend idee. Vlakbij ’t Zandoogje, op het 
bosgebied in de Vrachelse Heide, is echter reeds kamphuis Ahoy gelegen. Dit kamphuis 
bestaat uit twee gebouwen die beiden uitgerust zijn om groepen te ontvangen. Een 
toevoeging van een extra schoolkamplocatie op het Zandoogje binnen dit gebied van 
Oosterhout is mede hierom geen kansrijke optie.  

Voor een solitaire horecafunctie lijkt de locatie niet geschikt. Dit komt doordat in de 
nabije omgeving al diverse horecavoorzieningen zijn (brasserie Woods, Brasserie de 
Warande, Hèt Pannekoeckershuys en Het Houtse Meer).  

Een sportschool heeft een beperkte kans van slagen als solitaire functie. Dit komt 
mede vanwege de ruimtelijke kwaliteiten (o.a. het groen) van het plangebied, die zich beter 
lenen voor een andere functie. Een sportschool als ondersteunende functie is mogelijk wel 
een kansrijke optie. Mogelijk zijn andere locaties in Oosterhout wel geschikt voor het vestigen 
van een solitaire sportschool. 

Handboogschuttersgilde St. Sebastiaan heeft een idee ingediend om haar vereniging 
te verplaatsen naar ’t Zandoogje. Dit is niet als kansrijk beoordeeld omdat het voor deze 
functie wenselijk is om synergie te zoeken met overige sportfuncties in Oosterhout. Daarnaast 
wordt de locatie niet als geschikt geacht vanwege het benodigd grondoppervlakte in relatie tot 
het beschikbaar oppervlakte. 

Een kinderboerderij die aansluiting vindt bij de ecologische verbindingen is een ander 
ingediend idee. Dit idee is niet als kansrijk beoordeeld omdat Oosterhout met het MEK aan de 
Veerseweg al over een kinderboerderij met milieueducatiefcentrum beschikt. Wij zien geen 
meerwaarde in een eventuele verplaatsing van het MEK naar het Zandoogje.  

De overige recreatieve functies (bioscoop, evenementen-/feestlocatie en ponypark)  
zijn niet als kansrijk beoordeeld omdat het functies betreft die niet passend zijn binnen een 
woonwijk en bij het groene karakter van het plangebied. 

 
3.3 Maatschappelijk 

Ingediende ideeën: Gezondheidscentrum, Hospice, activiteiten- en ontmoetingscentrum, 
denksportcentrum 
 
Uit de marktverkenning blijkt dat er (bij bewoners) behoefte is aan een gezondheidscentrum 
(apotheek/huisarts/fysiotherapeut etc.). In Vrachelen is reeds een gezondheidscentrum 
gevestigd met o.a. huisartsenzorg, fysiotherapeuten, psychologie en logopedie. Hierin 
ontbreekt op dit moment een apotheek (eerder vertrokken uit deze locatie). Ondanks de 
behoefte van particulieren is dit in de marktverkenning door commerciële partijen niet 
opgepakt. Een gezondheidsfunctie is een kansrijke optie in combinatie met andere functies. 

Commerciële partijen hebben diverse ideeën voor een combinatie van wonen en 
zorgfuncties ontwikkeld en ingediend. Het gaat hier voornamelijk om zorgfuncties zoals een 
fysiotherapeut, huisarts, tandarts etc. 

Een hospice is als idee ingebracht via facebook. Oosterhout heeft nog geen hospice 
en er is interesse vanuit de ‘markt’ om dit te realiseren. Bovendien staat in het coalitieakkoord 
2014-2018 vermeld dat het gemeentebestuur streeft naar een vestiging van een hospice 
binnen de gemeentegrenzen. Een hospice is mede hierom een kansrijke functie en bij ‘t 
Zandoogje kan dit gerealiseerd worden in een groene omgeving. Hierbij is wel de 
kanttekening geplaatst of deze functie past in een jonge wijk als de Vlindervallei. Op dit 



moment worden door de gemeente gesprekken gevoerd met initiatiefnemers over het 
vestigen van een hospice in Oosterhout. Deze gesprekken hebben niet direct betrekking op 
locatie ’t Zandoogje.  

Er zijn diverse ideeën ingediend voor activiteiten-/ontmoetingsruimten. In Oosterhout 
stad zijn reeds drie activiteitencentra gelegen, namelijk De Bunthoef (Zuid), De Slotjes 
(Midden) en Dommelbergen (Noord). Vanwege het relatief lage inwoneraantal van de wijk 
Vrachelen is een solitair activiteiten-/ontmoetingscentrum hier geen kansrijke functie. Dit is 
eventueel wel kansrijk bij een combinatie met andere functies. Dit centrum dient geschikt te 
zijn voor zowel jongeren en ouderen. Het is gewenst dat een professionele partij in de 
exploitatie van het ontmoetingscentrum voorziet. De overige drie activiteitencentra in 
Oosterhout worden op dit moment geëxploiteerd door een professionele organisatie 
(Surplus). Ontwikkelaars en particulieren hebben diverse ideeën ingediend voor een 
ontmoetingsruimte als ondersteunende functie. 
 
3.4 Openbare ruimte 

Ingediende ideeën: Hondenspeelplaats, groen, spelen, sport- basketbalveld,  
 
Er zijn diverse ideeën ingediend om het plangebied in te richten als openbare ruimte, 
bijvoorbeeld als hondenspeelplaats. Het idee voor een hondenspeelplaats is iets wat vaker bij 
de gemeente binnenkomt. Het toevoegen van een (geconcentreerde) hondenspeelplaats past 
echter niet binnen het gemeentelijk beleid, omdat een hondenspeelplaats veel (schoonmaak) 
onderhoud vergt. Wilt u meer weten over het hondenbeleid van de gemeente dan kunt u 
terecht op onderstaande website: 
www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/beheer-openbare-ruimte/hondenuitlaatplaatsen 

Het plangebied kent op dit moment een groen karakter, door de taludbeplanting en de 
houtwallen. Daarnaast is het plangebied op loopafstand gelegen van de Vrachelse Heide. Het 
idee om het plangebied in te richten als (openbaar) groen is diverse keren als functie 
aangedragen. Een onderhoudsvriendelijk park (zoals het waterpark Slotbossetoren) kan een 
mogelijke invulling zijn van het plangebied, echter in de directe omgeving zijn reeds vele 
groen ingerichte zones aanwezig. Een park wat (veel) onderhoud vereist zoals 
bloemenperken is geen kansrijke invulling van het plangebied. De invulling van groen kan wel 
een ondersteunende functie hebben bij de inrichting van de openbare ruimte bij de definitieve 
invulling van het plangebied.  

Er zijn diverse ideeën binnengekomen om op het plangebied een speel-/ 
sportvoorziening te plaatsen. In de Vlindervallei, c.q. geheel Vrachelen, zijn volgens het 
gemeentelijk beleid echter voldoende speelvoorzieningen. Voor meer informatie over het 
gemeentelijk buitenspeelbeleid kunt u terecht op: 
www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/beheer-openbare-ruimte/spelen.  
 
3.5 Wonen 

Ingediende ideeën: Starterswoningen, Seniorenwoningen, appartementen, grondgebonden 
woningen 
 
Het merendeel van de ingediende ideeën heeft als (hoofd)functie wonen. De functie wonen, 
sluit aan bij de huidige bestemming (dubbelfunctie maatschappelijk en wonen) in het 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan natuurlijk wel gewijzigd worden. 
 Er zijn diverse woonconcepten als idee ingebracht, zowel met wonen als solitaire 
functie en wonen als hoofdfunctie ondersteunt door maatschappelijke functies (ontmoeten/ 
zorgfuncties). De ingediende woonvormen variëren van starterswoningen, seniorenwoningen, 
appartementen naar grondgebonden woningen zoals tiny houses.  
 

3.6 Duurzaamheid 

Ingediende ideeën: Zonnepanelen t.b.v. de sluis, fruit- moestuin, milieueducatie 
 
Een ingediend idee dat specifiek geënt is op duurzaamheid heeft betrekking tot het opwekken 
van stroom door middel van zonnepanelen voor de sluizen in het Markkanaal en een 
fruit/moestuin waar voedsel wordt verbouwd. Mogelijk kunnen scholen hierbij betrokken 
worden. Dit sluit aan bij een idee over milieueducatie en het leggen van ecologische 
verbindingen. In Oosterhout is al het MEK gevestigd met een milieu educatief centrum. 
Eerder is al aangeven dat het MEK op een geschikte locatie is gehuisvest en het toevoegen 

http://www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/beheer-openbare-ruimte/spelen


van een soortgelijke functie op een andere locatie niet kansrijk is. Op dit moment wordt er 
binnen de gemeente onderzoek gedaan naar het opwekken van energie bij het Markkanaal. 
Dit wordt meegenomen in het project Waterfront Oosterhout. 

Een duurzame invulling van het plangebied past goed bij de uitvraag waar indieners 
zijn uitgedaagd om van het plangebied een uithangbord te maken voor duurzaamheid. Het 
merendeel van de indieners hebben hieraan gehoor gegeven. Ideeën over duurzaamheid 
hebben voornamelijk betrekking op materiaaltoepassing, ‘0-op-de-meter’(energieneutraal), 
flexibiliteit (levensloopbestendig), beperken van verkeerstromen en het bevorderen van 
sociale contacten en leefbaarheid. Twee uitspringende concepten zijn het plaatsen van 
zonnebomen en elektrische deelauto’s voor de bewoners van Vrachelen. 
 
4. Conclusie 
De hoofdfunctie wonen in het groen, eventueel ondersteunt met maatschappelijke 
voorzieningen is gezien de ingebrachte ideeën de voorkeursvariant voor de invulling van ’t 
Zandoogje. Diverse particulieren, direct aanwonenden en nagenoeg alle marktpartijen 
hebben de functie wonen voorgesteld, eventueel ondersteund met een aantal 
maatschappelijke voorzieningen. Deze invulling sluit daarnaast aan bij eerdere plannen voor 
het gebied en past qua functie binnen het vigerend bestemmingsplan.  
 

5. Vervolgproces 
Na afronding van de marktverkenning dienen er vervolgstappen gezet te worden om te 
komen tot voorgestelde definitieve invulling van het plangebied. In lijn met de resultaten van 
de marktverkenning wordt de functie wonen in een groen karakter (passend binnen de 
omgeving) uitgevraagd. De combinatie met een ondersteunende maatschappelijke 
voorziening wordt als optie opengehouden, dit eventueel als gunningscriterium binnen de 
verkoopprocedure Hierbij moet worden aangetoond dat (markt)partijen de maatschappelijke 
functie (gezondheid/ontmoeten) willen exploiteren. Bij deze verkoopprocedure wordt een 
programma van eisen met gunningscriteria (o.a. prijs en kwaliteit) opgesteld. Ook 
duurzaamheid zal hierin worden opgenomen, Specifieke eisen aan de invulling van 
duurzaamheid worden opgesteld, aangezien de Gemeente Oosterhout veel waarde hecht 
aan een duurzame (gebieds)ontwikkeling. 
 

Het vervolgproces zal via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen worden gecommuniceerd. 
 
6. Nadere informatie 
Mocht u vragen hebben over de resultaten van de marktverkenning en het vervolgproces dan 
kunt u deze stellen aan de projectleider van de marktverkenning, via: idee@oosterhout.nl 
 
 
  



Bijlage 1: Overzicht ingediende ideeën 

  

Nr Idee Partic/comm. Bestemming

1 EMTÉ verplaatsen Particulier Detailhandel

2 Park en vijver Particulier Groen

3 Starterswoningen Particulier Wonen

4 EMTÉ verplaatsen en apotheek Particulier Detailhandel

5 Nieuwe supermarkt Particulier Detailhandel

6 In- en outdoor speelterrein Particulier Recreatie

7 Seniorenwoningen Particulier Wonen

8 Denksportcentrum Particulier Maatschappelijk

9 Seniorenwoningen Particulier Wonen

10 Multifunctionele accommodatie voor ontmoeting, informatie en activiteiten Particulier Maatschappelijk

11 Luxe appartementen Particulier Wonen

12 CPO voor ouderen Particulier Wonen

13 Afgesloten speeltuin buiten en multifunctionele binnenruimte Particulier Spelen/maatschappelijk

14 Hondenspeelplaats Particulier Groen

15 Hondenspeelplaats Particulier Groen

16 Schoolkamplocatie Particulier Recreatie

17 Zonnepanelen  om de sluizen van stroom te voorzien en milieuspeel- groentetuin Particulier Groen/milieu

18 Binnentuin Particulier Groen

19 Huurwoningen voor Starters, seniorenwoningen met tuintje Particulier Wonen

20 Flatgebouw (max 3 hoog) met ontmoetingsruimte Particulier Wonen/maatschappelijk

21 Kleine appartementen Particulier Wonen

22 Seniorenwoningen met zorgfunctie (fysiotherapie, huisarts) Particulier Wonen/maatschappelijk

23 Hondenspeelplaats Particulier Groen

24 Natuur (wonen in de natuur) Particulier Groen

25 Botanische- annex  groentetuin Particulier Tuin

26 Luxe/exclusieve appartementen Particulier Wonen

27 Bus- en taxistation Particulier -

28 Winkelcentrum Particulier Detailhandel

29 Hondenspeelplaats Particulier Groen

30 Speeltuin in de uitvoering van bombast Particulier Spelen/maatschappelijk

31 Park met speelmogelijkheden Particulier Groen

32 Idylle (bloemrijk grasland voor vlinders en andere insecten) Particulier Groen

33 Wijkgebouw, buurthuis oid Particulier Maatschappelijk

34 Verplaatsen Handboogschuttersgilde, St. Sebastiaan Vereniging Maatschappelijk

35 Geschakelde seniorenwoningen Particulier Wonen

36 Een gezondheidscentrum met daarin: Huisartsen/ tandartsen / fysiotherapeuten   / apotheek. Particulier Maatschappelijk

37 Goedkope en duurzame koop-  huurwoningen tegen een betaalbare prijs Particulier Wonen

38 Een avontuurlijke natuurspeeltuin met horecagelegenheid. Particulier Groen/Horeca

39 Een combinatie basketbal-, voetbalveld zoals bij Sportpark Contreien. Particulier Sport/maatschappelijk

40 Voor kinderen een schooltuin maken Particulier Groen/Tuin

41 Vlindertuin: klein parkje met veel bloemen die vlinders en andere insecten ( oa ook bijen!) Particulier Groen/Tuin

42 Woongebied / woonkavels (Particulier): met als thema boederijstijl Particulier Wonen

43 Een paar basiswinkels in de wijk, bijvoorbeeld een drogist, verse bakker Vereniging Detailhandel

44 Bakker, slager , drogisterij met daarboven appartementen voor senioren of starters Commercieel Wonen/detailhandel

45 Vlindertuin: wonen en ontmoeten (openbare tuin en huiskamers) Commercieel Wonen/maatschappelijk

46 Hoogwaardig, exclusief appartementencomplex, ontworpen door Pascal Grosfeld Commercieel Wonen

47 Appartementen en zorgcentrum “De Vrachelse Poort” (huisarts/tandarts) Commercieel Wonen/maatschappelijk

48 Circa 24 appartementen en 18 grondgebonden woningen (CPO) Commercieel Wonen

49 Een luxueus appartementengebouw en 3 - 6 bouwkavels in een parkachtige setting Commercieel Wonen

50 Markant woongebouw gerealiseerd met oog voor de omgeving (duurzaam wonen) kangeroewoning Commercieel Wonen

51 Fitmasters bedrijfsconcept: Training – Voeding – Herstel – Coaching Commercieel Maatschappelijk/Sport

52 Een kleinschalig appartementengebouw van maximaal 3 bouwlagen Particulier Wonen

53 Een kleinschalige woon-zorgvoorzieningen en een aantal huurappartementen Commercieel Wonen

54 5-laags woongebouw, maatschappelijke functies (kinderopvang, fysiotherapeut), woningen middendure huur Commercieel Wonen/maatschappelijk

55 Baken aan het water; appartementen voor starters en senioren en woon-werkunits en ontmoeten Commercieel Wonen/kantoor/maatschappelijk

56 Reuring en zorg: combinatie van zelfstandig wonen voor ouderen en ontmoetingsplek Commercieel Wonen/maatschappelijk

57 Erfwonen; dynamische ‘community' met de sfeer van groepswonen en ontmoetingsplek Commercieel Wonen/maatschappelijk

58 Twee woongebouwen met appartementen Commercieel Wonen

59 Seniorenwoningen, zowel laagbouw als appartementengebouwen en sociale ruimtes Commercieel Wonen

60 Plan A: (sociale)huurappartementen en koopwoningen Commercieel Wonen

61 Plan B: (sociale)huurappartementen en koopappartementen, maatschappelijke/commerciële functies Commercieel Wonen/maatschappelijk/EZ

62 Een kinderboerderij, of een park dat aansluiting vindt bij de ecologische verbindingen Particulier Groen/milieu

63 Park dat toegankelijk is voor mindervaliden en senioren woningen/appartementen Particulier Wonen

64 Ontmoetingscentrum: coaching en lifestyle, onderwijsondersteunende activiteiten, ontmoeten senioren Particulier Maatschappelijk

65 Kleinschalig verzorgingstehuis voor ouderen met aantal aanleunwoningen en ontmoetingsruimte Particulier Wonen/maatschappelijk

66 Een woon- zorg gebouw met kleinschalig gezondheidscentrum op de begane grond Commercieel Wonen/maatschappelijk

67 Een wijkonderneming; bijv. productie van energie, verbouwen van groenten, bakken van brood/taart Commercieel Maatschappelijk

68 Tiny Oosterhouses (voor twintigers/dertigers) Particulier Wonen

69 Hondenspeelplaats omhekt (tijdelijk) Particulier Groen

70 Eén gebouw, meerdere functies (loft, grand café 3.0 en speciaal zaak) Particulier Wonen/Horeca/detailhandel

71 1. Grondgebonden jaren ’30 woningen 2. Een duurzaam woonbuurtje met een eigen architectonische stijl Commercieel Wonen

72 Een park met kiosk, waar op beperkte tijden koek en sopie geserveerd worden Particulier Groen/Tuin

Idee Aantal Bestemming

Hondenspeelplaats 1 Groen

(binnen)Speeltuin 15 Groen

Groen 6 Groen

Supermarkt 5 Detailhandel

Winkels 22 Detailhandel

Weekmarkt locatie 1 NVT

Bioscoop 1 Recreatie

Outdoorgym/hardloopbaan 6 Groen

Apotheek 3 Maatschappelijk

Skate/freerun park 1 Groen

CPO voor ouderen en jongeren 1 Wonen

Appartementen/woningen 7 Wonen

Bedrijfsverzamelgebouw 2 Kantoor

Buurthuis 1 Maatschappelijk

Begeleid wonen voor jongeren 2 Wonen

Clubhuis (EHBO) 1 Maatschappelijk

Hospice 1 Maatschappelijk

Feest- evenementenlocatie 1 Recreatie

Ponypark 1 Recreatie


