
DIJLELAND
Regionaal Landschap Dijleland vzw wil 
zorgen voor natuur en landschap in de 
streek. Dit doen we samen met de inwo-
ners van de regio en in overleg met over-
heden en verenigingen betrokken bij de 
open ruimte. We zijn actief in de gemeen-
ten Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, 
Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, 
Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Oud-
Heverlee, Overijse en Tervuren.

IN DEZE KRANT:
 

• Weerbare landschappen
• Bron De Kluis hersteld
• Warme Winteravonden

Project in de kijker

OUDE ZANDGROEVE KRIJGT MAKE-OVER 
Natuur voor en door buurtbewoners
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Meer weten? www.rld.be

Guido Rooseleer en Annemie Geldhof, twee ex-biologieleerkrachten, verwierven één jaar geleden ‘De 
Oude Zandgroeve’ in Korbeek-Lo en richtten de site in tot een waardevol natuurgebied. De provincie 
Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Dijleland vzw ondersteunen dit natuurontwikkelingsproject. 
Tijdens de Opendeurdagen van 3 en 4 september in het nieuwe reservaat wisten we ze even te strikken 
voor een interview.

LANDSCHAPSKRANT

Hoe zijn jullie op het zotte  
idee gekomen om een oude 
zandgroeve te kopen?

Guido: ‘Het prachtig gebied grenst aan onze 
tuin. Na sluiting werd de groeve terug opge-
vuld, maar het was nodig een grote poel te 
behouden om afstromend regenwater te buf-

ingrepen op het terrein willen we er een 
maximale biodiversiteit ontwikkelen. Het 
project heeft ook een wetenschappelijke 
kant: samen met specialisten inventarise-
ren we de verschillende soorten planten en 
dieren die er voorkomen. Zo ontdekten we 
al twee bijzondere soorten bijen, namelijk 
de Wikkebij en de Kattenstaartdikpoot. Met 
onze wildcamera kunnen we vaak vossen en 
reeën filmen. Regelmatig een nieuwe zeld-
zame soort ontdekken, geeft ons vleugels. 
We zijn echt trots op ons project!’

Vraagt het niet erg veel werk om 
te beheren? Het gaat tenslotte 
om een gebied van 1 ha groot.

Annemie: ‘Veel werk is het wel. We zijn 
er eigenlijk alle dagen mee bezig. Maar 
we kunnen ook rekenen op veel hulp. De 
‘Vrienden van de oude zandgroeve’ zijn alle-
maal buurtbewoners en vrienden die ons 
helpen bij het beheer. Regelmatig organi-
seren we werkdagen en hier komt echt veel 

Guido en Annemie, trotse 

eigenaars van De Oude 
Zandgroeve in Korbeek-Lo.
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volk op af. Iedereen steekt graag zijn handen 
uit de mouwen voor dit project. Na afloop 
maak ik voor iedereen heerlijke spaghetti, dat 
helpt ook natuurlijk.’

Waarvoor deden jullie beroep 
op het Regionaal Landschap 
Dijleland en de provincie  
Vlaams-Brabant?

Guido: ‘De oorspronkelijke poel was sinds de 
sluiting van de zandgroeve in 2000, volledig 
dichtgegroeid. Daarom contacteerden we 
jullie. Jullie waren direct enthousiast over ons 
project en wilden ons graag ondersteunen 
met deskundig advies en financiering van 
de provincie Vlaams-Brabant. De poel werd 
geruimd en de schadelijke Watercrassula 
bestreden.‘
Annemie: ‘Samen plantten we ook een 
gemengde houtkant aan. Met niet minder 
dan 17 verschillende soorten bomen en strui-
ken zal deze houtkant bloesems, bessen en 
schuilplaats bieden aan tal van dieren. Deze 
twee maatregelen doen de natuurwaarde 
van het gebied weer sterk stijgen.’

Bedankt voor dit interview en nog veel 
succes met het toekomstig beheer!

feren zodat lager gelegen landbouwgronden 
en straten niet onder water kwamen te staan. 
Door de grote poel en de povere grond-
kwaliteit was het perceel niet geschikt voor 
een intensieve landbouw. Daardoor begon-
nen wij te dromen en waagden uiteindelijk 
de sprong om het gebiedje aan te kopen. 
Door een aangepast maaibeheer en kleine 

Deze Landschapskrant wordt gedrukt met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en verspreid met de steun van de gemeenten 
Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren.

Samen aan de slag tijdens de Opendeurdagen in De Oude 
Zandgroeve. V.l.n.r.: Tie Roefs, gedeputeerde voor Leefmilieu; 

Stephan Boogaerts, voorzitter Regionaal Landschap Dijleland 
vzw; Guido Rooseleer, eigenaar;  Hilde Van der Putten, 

schepen voor Natuur Bierbeek; Annemie Geldhof, eigenaar. 



E xtremere weersomstandigheden: 
warmere zomers, nattere winters, 

meer overstromingen en wateroverlast. 
Om een nog hogere temperatuurstijging 
te voorkomen moet onze CO2-uitstoot 
drastisch naar beneden. Wat we daarvoor 
met zijn allen moeten doen is duidelijk: 
fossiele brandstoffen vervangen door 
hernieuwbare energiebronnen, transport 
beperken door meer lokaal te produceren 
en consumeren, de veestapel verkleinen, 
ontbossing stoppen enzovoort ….

Maar het is ook belangrijk dat we ons 
wapenen tegen de temperatuurstijging 
van 1,5 graden. We moeten ons landschap 
veerkrachtiger maken om de klimaatver-
andering het hoofd te bieden. Zo moeten 
onze rivieren de ruimte krijgen om te 
overstromen, zodat bij piekdebieten geen 
woongebieden onderlopen. Ook moet er 
meer groen zijn: bossen, natuurgebieden 

en kleine landschapselementen. Bomen 
en struiken filteren fijn stof uit de lucht, 
leggen CO2 vast en produceren zuurstof. 
Ook in bewoonde gebieden is veel groen 
belangrijk. Het voorkomt dat steden en 
woonkernen hitte-eilanden worden tij-
dens de warmere zomers.

Het versterken van onze biodiversiteit is 
eveneens noodzakelijk. Hoe groter de bio-
diversiteit, hoe beter de natuur zich kan 
aanpassen aan de klimaatopwarming. En 
dat is voor ieder van ons belangrijk, want 
uiteindelijk zijn we voor al onze basis-
behoeften (drinkwater, voedsel, energie) 
afhankelijk van die natuur. Maar, soorten 
sterven vandaag duizend maal sneller uit 
dan normaal is in de geschiedenis van de 
aarde. Om de achteruitgang van de biodi-
versiteit te stoppen is er dus veel werk aan 
de winkel!

Het klimaat verandert. Daar is men het ondertussen wereldwijd 
over eens. Een stijging van de globale temperatuur met 1,5 graden is 
helaas onafwendbaar. Wat betekent dat voor ons in Vlaanderen? 

Samen maken we werk van 
een veerkrachtig landschap! 

Heb je een grote tuin of weide die je 
natuurvriendelijker wil inrichten met een 
haag of houtkant, boomgaard of poel, 
dan kunnen we misschien samen aan 
de slag. Contacteer ons via info@rld.be 
en bezorg ons de exacte ligging van het 
perceel. Dan bekijken we wat de moge-
lijkheden zijn. Indien je in aanmerking 
komt, worden de aanlegwerken deels 
gesubsidieerd met middelen van de pro-
vincie Vlaams-Brabant.

Heb je een kleinere tuin, dan vind je op 
onze website www.rld.be/publicaties 
enkele brochures met handige tips om 
zelf je tuin natuurvriendelijk te maken. 
Of kom naar de Groene Vallei tuinbeurs 
op zondag 23 oktober in Kampenhout. 
We geven er aan onze infostand advies 
op maat van jouw tuin.

Een slibbeladen Dijle na een zomers onweer.
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Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen 
om Vlaanderen weerbaarder te maken 
tegen de klimaatverandering. Denk om 
te beginnen aan je eigen tuin: het kan een 
‘woestijn van kort gazon en verhardingen’ 
zijn, maar evengoed een groene oase met 
veel inheemse bomen en struiken, klim-
planten en bloemen.

Ook de Regionale Landschappen doen 
hun best: door de aanleg van hagen, hout-
kanten, poelen en hoogstamboomgaar-
den, werken we aan een groener land-
schap waar onze wilde planten en dieren 
zich thuis voelen. We voeren ook soort-
gerichte projecten uit om diersoorten die 
het moeilijk hebben, zoals vleermuizen 
of eikelmuizen, een duwtje in de rug te 
geven.

Biodiversiteit en klimaat

WEERBARE LANDSCHAPPEN
Regionale Landschappen maken er werk van!

Heb je een groot perceel, dan kan je mogelijk 
bij Regionaal Landschap Dijleland terecht 
voor een natuurvriendelijke inrichting ervan 
(zie kader onder 'Weerbare landschappen'). 

Even voorstellen…

DE EIKELMUIS 
Zag u al eens een fruitratje?

Eikelmuizen hebben een opvallende pluimstaart en doen je denken 
aan een ouderwetse bankrover, met dat zwarte masker rond de oog-
jes. Omdat ze dol zijn op noten en fruit, worden ze ook wel ‘fruitratjes’ 
genoemd. Ze lusten echter even goed kleine diertjes zoals spinnen, 
insecten en slakken. 

H et liefst leven Eikelmuizen in bossen 
met veel struiken en kreupelhout. Ze 

maken hun nest graag in holle bomen, maar 
durven zich ook te verschuilen in een schuur-
tje of huis. Ze houden een lange winterslaap, 
van oktober tot april, en hebben daarom ook 
de bijnaam ‘slaapratjes’.

Vroeger kwam de Eikelmuis algemeen voor, 
maar nu is het in onze streken een bedreigde 
diersoort. Graag willen we met acties deze 
soort helpen, maar daarvoor moeten we 
eerst weten waar er nog Eikelmuizen voor-
komen. 

Heb je een Eikelmuis gezien, recent 
of al lang geleden? Laat het ons zeker 
weten! Via pieter.moysons@rld.be 
of 016 40 85 58. Of zet je waarneming 
online via www.waarnemingen.be.

Zondag 23 oktober van 10u tot 17u

DE GROENE VALLEI TUINBEURS
Park van Relst in Kampenhout 

Hoe kan jij de Eikelmuis 
helpen?

• Gebruik géén pesticiden of gif.
• Bind je kat een belletje om en hou 

ze ’s nachts binnen. 
• Laat een stukje ruigte toe in de tuin 

door niet (te vaak) te maaien.
• Voorzie een houtstapel, steenhoop 

of nestkast als slaapgelegenheid.
• Plant vruchtdragende bomen en 

struiken. 

• Laat, zo mogelijk, dode bomen 
staan.

W il je ook meer bloemen, bijen 
en vogels in je tuin? Wil je 

meer genieten en minder werken in 
je tuin? Kom dan naar de Groene Vallei 
Tuinbeurs, de tuinbeurs voor meer 
natuur in je tuin!

• Inheemse planten, bloembollen en 
nestkasten 

• Infostanden, workshops, demo 
kringlooptuinieren 

• Gratis advies voor de inrichting van 
je tuin 

• Speeltuin en kinderactiviteiten

De Groene Vallei Tuinbeurs wordt georga-
niseerd door Natuurpunt binnen het pro-
ject ‘De Groene Vallei’ en i.s.m. Regionaal 
Landschap Dijleland en Regionaal 
Landschap Groene Corridor, met de steun 
van de provincie Vlaams-Brabant en de 
gemeente Kampenhout.

Meer info op: www. facebook.com/
NatuurparkDeGroeneVallei

Gratis 
inkom
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I n de jaren ’30 van de vorige eeuw koch-
ten de scouts het boswachtershuis en de 

aanpalende terreinen. En gedurende lange 
tijd bleef de bron de enige drinkwater- en 
wasvoorziening voor de kampeerders. Later 
legden de scouts vlakbij nog een zwemvij-
ver aan waarin ze zich konden wassen en 
plezier beleven.

Jarenlang was de bron dé centrale plek in het 
kampgebeuren van de scouts. Tot de aan-
leg van een waterleiding de bron overbodig 
maakte. Toen in de jaren tachtig uiteindelijk 
ook de zwemvijver werd gedempt met bouw-
afval, raakte de bronplaats in de vergetelheid. 

De Japanse duizendknoop, een sterk woe-
kerende exotische plant, palmde de plek 
helemaal in.

Nu is de site weer in ere hersteld. Het met-
selwerk rond de bron is grondig geres-
taureerd en de Japanse duizendknoop 
verwijderd. In de nabije toekomst wordt 
de plek verder ingericht met een bloe-
menweide en picknicktafel. Zo wordt het 
weer een ontmoetings- of rustplaats voor 
scouts en wandelaars. Kom tijdens een 
deugddoende wandeling of fietstocht in 
het Meerdaalwoud dus zeker even verpo-
zen in deze rustgevende omgeving! 

Landschap en Erfgoed

VERGETEN KLUISBRON  
KRIJGT TWEEDE LEVEN
Sint-Joris-Weert

Te midden van het Meerdaalwoud, op het scoutsdomein De Kluis 
in Sint-Joris-Weert, ligt een tot voor kort vergeten bron. De bron-
plaats werd in de tijd van de Hertog van Arenberg aangelegd met 
een mooi metselwerkje en moest de toenmalige boswachters-
woning ‘La Retraite’ voorzien van water.

HOE IS HET OOIT ZOVER KUNNEN KOMEN?
De legende vertelt...

Een project op initiatief van de provincie Vlaams-
Brabant, onder leiding van Regionaal Landschap 
Dijleland vzw en Scouts en Gidsen Vlaanderen, 
en met steun van de gemeente Oud-Heverlee.

Bron vóór herstel1 Herstel van de bronuitloop2 Hersel van plaveisel en metselwerk3 Bron na herstel4

16 oktober 2016 – 14.00u

3-BRONNENWANDELING 
MET FEESTELIJKE  
INHULDIGING 
GERESTAUREERDE 
KLUISBRON 

Op 16 oktober huldigen we, in aanwezig-
heid van alle projectpartners en iedereen die 
interesse heeft, de gerestaureerde Kluisbron 
feestelijk in. 
Aansluitend organiseert de Geschied-en 
Heemkundige Kring Oud-Heverlee een 3-bron-
nen wandeling doorheen het Meerdaalwoud. 
Natuurgids Ernst Gülcher neemt jullie mee 
van de Kluisbron naar de Hertebron en de 
bron van Pier Slot en vertelt jullie alles over 
het Meerdaalwoud, haar bronnen en tal van 
andere geheimen. Absoluut de moeite waard 
en iedereen van harte welkom!

Afspraak op 16 oktober 2016 om 14 uur  
aan de Kluis te Sint-Joris-Weert.
Meer info: info@rld.be of 016 40 85 58.
Inschrijven is niet noodzakelijk.

"Lang geleden bouwen een man en een vrouw een huisje 
nabij de bron. Omdat ze kinderloos blijven, begint de man 
na verloop van tijd te drinken en zijn vrouw te verwensen. 
Op een dag wordt het haar teveel. Na alweer een heftige 
vloekbui rent ze het huis uit en stort ze zich in de bron. De 
god van het bos leeft met haar mee en verandert haar in 
een nimf. Van de bosgod mag ze in de bron blijven wonen. 
Maar de bosgod doet nog iets méér. Telkens in de buurt van 
de bron wordt gevloekt, mag de nimf uit het water oprijzen 
en haar ogen vol tranen naar de vloekende partij richten. 
Iedere vloeker verandert dan prompt in een pad, gedoemd 
om verder te leven in de aanpalende vijver: de Paddenpoel. 
De vloekende echtgenoot is de eerste die dit lot moet onder-
gaan wanneer hij aan de bron staat te vloeken omdat zijn 
vrouw is verdwenen." 

Naarmate deze legende bekend raakte, gingen plaatselijke 
bewoners de bron mijden en raakte ze in de vergetelheid.

bron: Miradal, Ontdek je erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud. 
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De Landschapskrant Dijleland verschijnt tweemaal 
per jaar en wordt huis-aan-huis bedeeld (behalve in 
Kampenhout en Leuven).

Verantwoordelijke uitgever:  
Jan Verroken, coördinator RLD vzw
Redactie: RLD vzw 
Vormgeving: Roel Thoné - www.sakado.be
Druk: Graphius
Oplage: 74.000

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier, met inkten op 
plantaardige basis en zonder schadelijke solventen.

Regionaal Landschap Dijleland vzw is een 
samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-
Brabant, de dertien aangesloten gemeenten en 
verenigingen actief op het vlak van natuur en landschap, 
landbouw, jacht, recreatie en toerisme. We krijgen 
financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en de 
aangesloten gemeenten.

Je woont in Leuven? 
Abonneer je op de Landschapskrant!
In Groot-Leuven wordt de Landschapskrant niet huis-
aan-huis bedeeld. Je kan er een krantje meepikken 
in één van de openbare gebouwen. De milieudienst 
van de stad houdt evenwel een abonneelijst bij. Als 
Leuvenaar kan je je hierop inschrijven door een mailtje 
te sturen naar geert.vanhorebeek@leuven.be en dan 
krijg je de nieuwe Landschapskrant telkens gratis 
toegestuurd met de post. Doen!

CO
LO

FO
N Vragen, suggesties of opmerkingen? 

Contacteer ons:
Regionaal Landschap Dijleland vzw (RLD vzw)

Interleuvenlaan 64, 
3001 Heverlee
Tel/fax: 016 40 85 58 
 info@rld.be
www.rld.be

Dinsdag 18 oktober
Bunkers, ijskelders  
en vleermuizen
Wim Aertsen en Jan Verroken, Regionaal 
Landschap Dijleland vzw

V leermuizen spreken door hun myste-
rieuze levenswijze tot de verbeelding. 

Door het verdwijnen van geschikte winter- 
en zomerverblijfplaatsen komen ze ech-
ter steeds meer in de verdrukking. Oude 
bunkers en ijskelders kunnen echter, mits 
enkele kleine ingrepen, uitstekende over-
winteringsplaatsen zijn. Bovendien krijgen 
deze erfgoedelementen zo een nieuwe func-
tie, waardoor ze bewaard blijven voor de 
toekomst. In deze lezing hebben we zowel 
oog voor het vleermuizen- en het erfgoed-
verhaal.

dat niet zozeer de aanduiding exoot het 
punt van discussie moet zijn in het natuur-
beheer, maar wél of een soort problemen 
veroorzaakt voor de doelstellingen die je als 
beheerder hebt. 

Dinsdag 17 januari
Muurvegetaties: groene kras-
sen op oude stenen?
Martin Hermy, KULeuven

M uurplanten horen thuis op oude, 
verweerde muren. Het zijn de ‘kras-

sen’ die deze muren een authentiek en oud 
uiterlijk geven. Bovendien danken veel oude 
muren en gebouwen hun schoonheid aan 
de kleurrijke vegetatie erop. De gelige tin-
ten van de Muurbloem bijvoorbeeld geven 
een gebouw een zuiders en eerbiedwaardig 
cachet. Nochtans worden muurvegetaties 
op muren vaak niet geduld; ze zouden slecht 
zijn voor de stabiliteit van de muur. Horen 
krassen en antiek dan toch niet samen?

Dinsdag 15 november
Bodemfauna doorgrond: het 
belang van pissebedden en co
Pallieter De Smet, Universiteit Gent

B odems zijn van vitaal belang voor elk 
ecosysteem op aarde. Helaas is onze 

kennis erover nog maar zeer beperkt. 
Bodemdieren behoren vaak tot de slechtst 
onderzochte soortgroepen. Toch blijft dank-
zij hen de motor van vele ecosystemen draai-
en en kunnen ze enorm veel vertellen over 
de toestand van het gebied waarin ze leven. 
Tijd om ze wat beter te belichten!

Dinsdag 20 december
Exotische planten en dieren  
in de natuur: vooral een  
probleem in ons hoofd?
Jens Verwaerde, Natuurpunt CVN

H et woord exoot roept in het natuur- 
en landschapsbeheer meestal nega-

tieve gedachten op: Amerikaanse vogelkers 
woekert in onze bossen, stierkikkers vreten 
inheemse kikkerlarven en watervogels op, 
Canadese ganzen berokkenen schade aan 
landbouwgewassen,… Exoten zijn soorten 
die hier oorspronkelijk niet voorkwamen. 
Maar wat is oorspronkelijk? Afhankelijk van 
het kader zijn tamme kastanje of muskusrat 
wél of geen exoten. En wat is het probleem 
dan met exoten? Uit deze lezing zal blijken 

Ook de komende winter houden we je warm met een maandelijkse voordracht over natuur en 
landschap. En een gewaarschuwd natuurliefhebber is er twee waard: dit jaar niet op woensdag, 
maar op dinsdagavond! We hebben weer een gevarieerd programma met boeiende sprekers  
voor je klaargestoomd.

 

 Tijdstip:  telkens van 20.00u tot 22u00

 Waar:  Deelgemeentehuis Heverlee,  
  Waversebaan 66, 3001 Heverlee

  Deelnemen is gratis,  
  inschrijven is niet nodig. 

  Opgelet! Niet langer op  
  woensdag, wel op dinsdag!

Leuke lezingen

WARME WINTERAVONDEN
Van oktober tot maart in Heverlee

Dinsdag 14 februari
Marters en Dassen
Koen Van Den Berge, INBO

R oofdieren zoals marters en dassen heb-
ben altijd al in een speciale relatie tot de 

mens gestaan. Vanouds werden zij bejaagd 
en bestreden om reden van (al dan niet ver-
meende) 'schadelijkheid', waardoor ze zeer 
zeldzaam werden of zelfs helemaal uitge-
roeid raakten. Vandaag genieten zij bescher-
ming, maar soms rijzen alweer klachten over 
schade, bijvoorbeeld van steenmarters. 
Vlaanderen neemt, als één van de dichtst 
bevolkte regio’s van Europa, een specifieke 
plaats in ten aanzien van de ‘klassieke pro-
blemen’ die mensen met roofdieren kunnen 
ervaren. In dit verhaal zijn dus verschillende 
belangen en interesses aan de orde. Tijd om 
hierin enige klaarheid te scheppen.

Dinsdag 14 maart
Verleden en toekomst van 
Vlaamse biodiversiteit
Tobias Ceulemans

D e biodiversiteit in Vlaanderen lijdt onder 
talrijke negatieve milieuveranderingen: 

urbanisatie, intensieve landbouw, bodem- en 
waterverontreiniging, klimaatverandering… 
Een kwart van de Vlaamse biodiversiteit is 
bedreigd. Gelukkig worden er de laatste 
decennia maatregelen genomen om natuur 
te behouden en te herstellen. Maar kennen 
we de processen achter deze milieuverande-
ringen wel goed genoeg? En kunnen we in 
deze vijandige omgeving eigenlijk wel aan 
voldoende effectief natuurbehoud doen? 
Met het Hageland als voorbeeld, bekijken 
we hoe het Vlaamse landschap de afgelopen 
eeuwen is veranderd, welke invloed dit had 
op de biodiversiteit, wat er kan mislopen 
ondanks of dankzij natuurbeheer en hoe we 
de overgebleven soortenrijkdom alsnog kun-
nen behouden voor toekomstige generaties.

Grasland met Blauwe knoop 

Overwinterende grootoorvleer-
muis in holle baksteen in bunker.

Grijze grootoorvleermuis
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De Warme Winteravonden zijn een organisatie van Natuurpunt-CVN, Vrienden van 
Heverleebos en Meerdaalwoud vzw en Regionaal Landschap Dijleland vzw, met de steun 
van de Stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant.

De Amerikaanse stierkikker of brulkikker is
 een in

va
sie

ve
 e

xo
ot
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