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Het doel van de
vereniging
Landschapsvereniging     
"De Kringloop" stelt zich
ten doel tezamen het
landschap te verkennen in
al zijn facetten en
zodoende liefde te kweken
voor natuur en heem.

Doe mee aan onze
Observatie!

foto: Piëtro Cuypers
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Zondag 9 juli. Excursie naar het
prachtige stadspark Hattem te
Roermond. Aanvang 9.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij kasteel
tje Hattem. De excursie duurt tot
12.00 uur.
Zaterdag 15 juli. We sluiten de cur
sus af met een dagexcursie naar het
arboretum in Bokrijk, België. We
starten om 10.00 uur in Bokrijk en
gaan door tot ongeveer 16.00 uur,
dus denk aan voldoende brood en
drank. Nadere informatie ontvangt
u tijdens een eerdere bijeenkomst.
               
De kosten voor de cursus bedragen
€ 15.- voor leden en € 25.- voor
niet-leden. De kosten voor het
boekje bedragen € 15.- Leden heb
ben bij aanmelding voorrang boven
niet-leden. Er is plaats voor maxi
maal 40 deelnemers. Aanmelden
kan zowel schriftelijk als telefo
nisch bij Lei Hulsbosch 
(tel. 0475-463239) of via
e-mail: cursussen@dekringlooplin

door Het Bestuur
 
In 2017 organiseert Landschapsver
eniging ‘De Kringloop’ wederom
een bomencursus met als thema;
bomen herkennen aan zomerken
merken. Hierin zullen voornamelijk
loofbomen worden behandeld,
maar indien we ze tegenkomen,
worden ook coniferen behandeld.
De cursus wordt gegeven door de
heren Pierre Theunissen en John
Hannen. We zullen ons laten leiden
door het cursusboek
`Bomen herkennen in de zomer’. In
dit ruim 150 pagina’s dikke boek
zijn meer dan 350 foto’s opgeno
men ter ondersteuning van de de
terminatietabellen. Tijdens de in
troductie-avond zal de benodigde
theorie worden aangereikt, waarna
vier praktijklessen volgen. Van ie
dere deelnemer wordt verwacht dat
hij dient te beschikken over een
goede loep, een scherp zakmes voor
het aansnijden van de takken en
het cursusboekje.   
 
Cursusdata:
Vrijdagavond 26 mei. Introductie-
avond ‘zomerkenmerken bomen’.
Aanvang 19.30 uur in de centrale
ruimte van Basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne. De avond
duurt tot 22.00 uur.
Op deze avond ontvangen de nieu
we cursisten het cursusboek als ze
dit hebben besteld.  
Zondag 4 juni. Excursie naar kas
teelpark Aerwinckel in
“het Reutje” bij Posterholt, met een
geweldig groot assortiment. Aan
vang 9.00 uur vanaf de parkeer
plaats van Fanfarezaal
“het Reutje”. Deze excursie duurt
tot 12.00 uur.
Zaterdag 17 juni. Excursie naar de
“Den Aaje Kirkhaof” nabij Kapel
in ’t Zand, Roermond. Aanvang
9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij
Kapel in ’t Zand, Kapellerlaan.
Deze excursie duurt tot 12.00 uur.

Bomencursus 2017 zomerkenmerken

ne.nl. Uw aanmelding is pas defini
tief als het verschuldigde cursusgeld
is overgemaakt op bankrekening
nummer IBAN NL 70INGB
0004709759, onder vermelding van
“Bomencursus 2017”. Aanmelden
en betalen kan tot zondag 28 mei.
Indien op deze dag Uw cursusgeld
niet binnen is, behoort U niet tot
de deelnemers en ontvangt U ook
geen uitnodiging voor de introduc
tieavond.
Wij hopen weer veel deelnemers te
mogen begroeten.

Bomencursus (foto: John Hannen)
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sturen en op welke wijze dat ge
beurt.
Wetenschappers van het John
Innes Centre en Wageningen UR
hebben nu aangetoond dat dwerg
cicaden een belangrijke rol spelen
in de verspreiding van een specifie
ke bacteriële parasiet. Deze para
siet manipuleert twee planten-eiwit
ten, met als gevolg dat de betroffen
planten in plaats van bloemen, een
overdaad aan bladeren of scheuten
produceren. Tevens zorgt de para
siet voor een verhoogd suikergehal
te in het plantensap, die de planten
extra aantrekkelijk maakt voor
dwergcicaden. De parasiet nestelt
zich in hun speekselklieren waar
door de dwergcicaden gezonde
planten infecteren. Kortom; de
bacteriële parasiet verandert plan
ten in zombies en gebruikt cicaden
als transportmiddel.

Een zeer algemeen voorkomende
soort is de Groene rietcicade. De
Nederlandse naam duidt het habi
tat al aan; overal waar water is. Ie
dereen kent ze, ook zonder er ooit
extra op gelet te hebben; wande
lend langs waterkant of door gebie
den met vennen en plassen, sprin
gen ze van alle kanten op uit de
lage vegetatie om niet geplet te
worden onder uw schoenen. Hun

door Marianne Vos
 
Cicaden zijn met ruim 30.000 soor
ten in diverse afmetingen, kleuren
en vormen, wereldwijd verspreid.
Het merendeel komt voor in de tro
pen. Hun grootte varieert van 1,8
millimeter tot enkele centimeters.
De grootste cicade ter wereld heeft
een vleugelspanwijdte van twintig
centimeter en is endemisch in Ma
leisië. Nederland telt tien families,
die door ongeveer 450 soorten ver
tegenwoordigd worden. Sommige
cicaden zijn onopvallend door hun
camouflagekleuren, andere zijn uit
bundig van kleur en patroon. Juist
daardoor zijn ze voor predatoren
zoals spinnen, kevers en vogels
moeilijk te traceren.
Cicaden voeden zich met suikerrij
ke plantensappen van één bepaalde
plant, of van een plantengeslacht,
dat tevens als waardplant dient. Ze
beschikken over een zuigsnuit,
waarmee ze de plant aanboren. De
zuigsnuit is naar verhouding ver
onder hun grote kop geplaatst, bij
enkele soorten zelfs bijna tussen
hun eerste paar voorpoten.
Dat cicaden via hun speeksel scha
delijke stoffen kunnen overdragen
op cultuurgewassen zoals onder
meer aardappelen, tomaten en
koolplanten, was al lang bekend.
Tot voor kort was echter onbekend
welke organismen dit proces aan

Groene rietcicade

achterpoten zijn sterk ontwikkeld
en binnen een fractie van een se
conde torpederen ze zichzelf naar
een veiliger plekje. Groene rietcica
den zijn blauwgroen en zeven tot
negen millimeter groot. Mannetjes
hebben paarsbruine tot zwarte
voorvleugels, vrouwtjes groene. De
nog ongevleugelde nimfen zijn te
herkennen aan de donkergrijze en
geelbruine lengtestrepen. Pas bij de
vierde en tevens laatste vervelling
zijn de vleugels geheel volgroeid
(zie foto) en na uitharding krijgen
ze hun volwassen, blauwgroene
kleur. Om vrouwtjes te lokken
maken mannetjes een geluid dat
binnen het ultrasone spectrum valt
en derhalve onhoorbaar is voor het
menselijk oor. Met hun telescopi
sche legboor zetten de vrouwtjes
hun eitjes af in plantenstengels, bij
voorkeur in Pitrus of biezen. Het
seizoen voor Groene rietcicaden
begint in april, als de eerste nimfen
uit de overwinterde eitjes sluipen en
eindigt doorgaans in oktober. In
die periode hebben ze twee genera
ties geproduceerd.
Cicaden vallen niet op; daar zijn de
soorten die bij ons voorkomen te
klein voor. Eenmaal in het vizier,
ontdek je hoe groot hun variatie
aan tekening en kleur is. 

Groene rietcicade Cicadella viridis (foto: Marianne Vos)
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Jaarverslag over het verenigingsjaar 2016
 
Op vrijdag 26 februari 2016 is de
jaarvergadering gehouden over het
verenigingsjaar 2015. Er zijn 38
personen aanwezig. Afwezig met
kennisgeving: Herman Brueren,
Antoinette van Oosten,
fam. Spaanderman, fam. van Deu-
tekom, Louis Op de Kamp en
Math Bouts.
Het jaarverslag over 2015 door se
cretaris Ans Homburg wordt door
de volledige vergadering goedge
keurd.
Het financieel verslag over 2015
van penningmeester Lins Baars
wordt door de kascontrolecommis
sie bestaande uit Jan Vandewall en
Marjolein Voerman  goed  ge
keurd; penningmeester en bestuur
worden door de volledige vergade
ring gedechargeerd.
Jan Vandewall en Marian Op de
Kamp vormen de kascontrolecom
missie over 2016.
 
Binnen het bestuur zijn Ans Hom
burg en Toos Bakker statutair af
tredend, beiden stellen zich herkies
baar, zij worden door de vergade
ring herbenoemd  voor een nieuwe
bestuursperiode van drie jaar.
Het bestuur vergaderde  in 2016, 11
keer. De vereniging maakt dank
baar gebruik van onze verenigings
ruimte in Basisschool Triangel.
Cursussen, alle lezingen en de be
stuursvergaderingen worden er ge
houden. Het bestuur van Innovo
zijn wij zeer erkentelijk voor de ons
geboden huisvesting.
Mede door de goede samenwerking
en de inzet van de redactieleden is
Observatie een professioneel vere
nigingsblad. Door enkele leden is
ook in 2016 kopij aangeleverd
waarvoor onze dank. Het redactie
team bestaat momenteel uit: John
Hannen, Jan Hermans, Ans Hom
burg en Marianne Vos. Piëtro Cuy
pers en Lei Poelmans verzorgen
samen de opmaak. Joost Geraets
heeft als technisch ondersteuner af
scheid genomen van het redactie
team.

De ledenadministratie wordt ver
zorgd door Lins Baars en Lei Huls
bosch. In 2016 hebben zich 11 nieu
we leden aangemeld, er zijn 9 af
meldingen waarvan twéé leden ge
royeerd zijn. De Kringloop telt per
31-12-2016, 302 leden.
De website wordt vernieuwd en bij
gewerkt door Lei Hulsbosch, onze
dank hiervoor. Op deze site is in
formatie te vinden over de vereni
ging in het algemeen, ons contact
orgaan Observatie, het jaarpro
gramma, de geplande cursussen en
het excursieprogramma. Ook kun
nen leden foto’s sturen om op de
site te plaatsen.
 
Lezingen en cursussen
Vrijdag 29 januari was de heer Ad
Havermans te gast, hij verzorgde
voor 58 personen een duidelijke en
interessante lezing over een geolo
gische kennismaking met Roeme
nië. 
Op vrijdag 26 februari was de Jaar
vergadering met aansluitend de le
zing door de heer Henk Heijligers
over beheerwerkzaamheden van
het Limburgs Landschap, in het
bijzonder het vlinderbeheer in het
Weerterbos. Bij deze boeiende le
zing waren 58 personen aanwe
zig.                                
Vrijdag 25 maart was de lezing
door de heer Patrick Palmen, hij
vertelde over vogels in Limburg en
andere bijzondere waarnemingen
die hij tijdens zijn reizen observeert
en fotografeert. 64 Personen zijn
aanwezig bij deze lezing met mooie
foto’s en een goed verhaal.
Op zondag 24 april was de excursie
naar de De Doort, 22 personen
waren aanwezig om in dit prachtige
gebied de mooie voorjaarsflora
zoals Wilde narcissen, Bosanemo
nen en Slanke sleutelbloem, te be
wonderen. De gidsen John Hannen
en Jo van Pol wezen de deelnemers
op al dit moois.
Zondag 29 mei was een excursie in
het gebied van de Swalm. Bij regen
achtig weer stonden 16 personen en

de gidsen John Hannen en Jan Her
mans klaar op de parkeerplaats
voor een mooie excursie langs de
Swalm. Er waren vele knaagsporen
van de Bever te zien.
Zaterdag 25 juni op deze regenach
tige dag was er een excursie alleen
voor leden naar Kaldenbroek. Gids
Bart Reintjes nam 10 personen mee
in dit kwetsbare gebied met bijzon
dere flora o.a. diverse zeggen en
veel Klein glidkruid. De excursie is
eerder gestopt vanwege het slechte
weer.
Op zondag 17 juli staan 24 deelne
mers klaar voor een excursie naar
de Luzenkamp. Jan Hermans en Jo
van Pol zijn de gidsen voor deze ge
slaagde excursie in een mooi afwis
selend gebied. 
Zaterdag 24 september stond een
bezoek aan het Natuurhistorisch
Museum te Maastricht op het pro
gramma. Ondanks de goede voor
bereidingen door het bestuur is
deze excursie helaas vanwege te
weinig aanmeldingen niet doorge
gaan.
Zondag 30 oktober de herfstexcur
sie naar Beylshof, 25 deelnemers
genoten van een zonnige middag in
een prachtig kleurrijk bos met veel
soorten paddenstoelen, o.a. Hars
lakzwam en Eikhaas. Gidsen Jo
van Pol en John Hannen. 
Vrijdag 25 november was de bij
zonder mooie en interessante lezing
en film door de heren Jean Claes
sens en Jac Kleynen over de bestui
ving bij orchideeën. Beide heren
zijn fantastische vertellers met
humor en heel veel kennis van or
chideeën. Bij deze prachtige presen
tatie waren 32 deelnemers aanwezig
die genoten van deze avond.
Op vrijdag 16 december gaf de heer
Jan Hermans een lezing over Libel
len in India. Er waren 53 personen
aanwezig bij deze boeiende lezing
met prachtige foto`s van kleurrijke
libellen. Ook waren er proefdruk
ken in te zien van de natuurgids
waar Jan en Dhirenda Singh aan
werken. Na deze lezing is duidelijk
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hoeveel werk er reeds gedaan is,
maar ook hoeveel gebieden er nog
bezocht moeten worden.
Maandag 26 december ging onze
traditionele Kerstwandeling naar
het zuidelijk deel van het Mun
nichsbosch. Bij mooi zonnig weer
wandelden 35 personen mee met de
gidsen Jan Hermans en John Han
nen.
Cursussen
Het was de 25e keer dat de vogel
cursus is gehouden, 62 personen
hebben zich opgegeven voor deze
jubileum cursus  waarvan 28 begin
ners en34 gevorderden. De gidsen
Jan Hermans, Leo Koster, Geert
Peeters, Jo van Pol en Tom Storc
ken werden in het zonnetje gezet.
Er werd extra aandacht aan dit ju
bileum besteed door o.a. een artikel
in Observatie nr.2  waarin “25 jaar
vogelcursus in vogelvlucht” werd
beschreven. Na de laatste buitenles
werden de deelnemers verrast door
een heerlijk ontbijt dat klaarstond
op fleurig gedekte tafels in de ver
sierde centrale ruimte van Basis
school Triangel. Tijdens het ontbijt
droeg Jo van Pol een lied voor dat
hij begeleidde op zijn gitaar. Tom
Storcken hield een voordracht over
de Ringmus, van Toos Bakker en
Marcel Verwijlen waren enkele
kunstwerken te zien. Lei Hulsbosch

had prachtige placemats gemaakt
die de aanwezigen na afloop mee
konden nemen. Voor allen die mee
hielpen om deze ochtend in goede
banen te leiden een hartelijk dank.
We kunnen tevreden terugkijken
op deze speciale 25e vogelcursus.
De bomencursus kreeg dit jaar een
vervolg met als thema “Bomen her
kennen in de zomer” gidsen voor
deze cursus waren John Hannen en
Pierre Theunissen, samen hebben
zij met Marianne Vos een nieuw
cursusboek samengesteld; daar
hebben zij heel wat uurtjes ingesto
ken. 35 personen deden mee aan
deze cursus.
De eerste korte sprinkhanencursus
is dit jaar van start gegaan met als
gidsen Jan Hermans en John Han
nen. 17 enthousiaste deelnemers
volgden deze cursus. Jammer dat
een les is uitgevallen vanwege het
zeer slechte weer.
Aan de paddenstoelencursus deden
dit jaar 23 personen mee.  De gid
sen voor deze cursus zijn Jan Her
mans, John Hannen en Jo van Pol,
zij zorgden ook dit jaar weer voor
een leerzame cursus met bijzondere
waarnemingen. De resultaten van
deze cursus zijn terug te vinden op
onze site.
Voor al deze cursussen geldt dat de
gidsen veel tijd en werk steken in

het voorbereiden van de cursus, het
maken van de cursusboeken en het
geven van de cursus in het veld.
Hiervoor onze hartelijke dank.
In totaliteit hebben dit jaar 499
personen deelgenomen aan één of
meerdere  activiteiten van “De
Kringloop”, waarvan 265 bij de le
zingen, 97 bij de excursies en 137
bij de cursussen. De grote opkomst
mag toch wel bijzonder worden ge
noemd.
Op de uitnodiging om mee te doen
aan de “Natuurwerkdag IJzeren
Rijn” op zaterdag 5 maart, hebben
zich 7 personen aangemeld. Op ver
schillende locaties werd het spoor
op de Meinweg vrijgemaakt van
hinderlijke opslag.
Mede namens het bestuur bedank
ik alle leden die zich in 2016 op
welke manier dan ook voor de ver
eniging verdienstelijk hebben ge
maakt. Onze dank aan de leden die
enthousiast aan de cursussen en ex
cursies in het veld meedoen en tij
dens de lezingen aanwezig zijn. Zij
maken tenslotte de Kringloop tot
een boeiende vereniging.
Wij stellen het enthousiasme en de
inbreng van  uw ideeën zeer op
prijs en hopen ook in 2017 op u
allen te mogen rekenen.
 
Secretaris Mevr. Ans Homburg

25 jaar vogelcursus (foto: Ans Homburg)
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2017 het jaar van de Koekoek

door Jan Hermans

Wie kent hem niet?! Uit de bosrand
klinkt een onmiskenbaar geluid: “
Koe…koe, koe…koe, koe…koe”,
iedereen herkent dit geluid van een
roepende mannetjeskoekoek. Soms
wordt dit gevolgd door een hinni
kende triller en vliegt een vogel op
met grijze bovendelen, een witach
tige buik, lange staart en spitse
vleugels.
De vlucht van een Koekoek is han
gend met trillende vleugels die niet
boven de rug uitkomen. In actieve
vlucht heeft een Koekoek een roof
vogelachtig uiterlijk, waardoor ver
warring mogelijk is met een Sper
wer of kleine valken. Een Koekoek
komt voor in twee vormen: grijs en
bruin, beide met lichtgestreepte
buik.
Het meest bijzondere aan een Koe
koek, zoals velen weten, is dat hij
zijn eieren legt in de nesten van
kleine zangvogels en het bebroeden
van het ei en het grootbrengen van
het jong voor rekening laat van de
pleegouders.
 
Nestparasiet
Een vrouwtjeskoekoek kan in één
seizoen 15 tot 20 eieren leggen, alle
maal in verschillende nesten. Nor
maal lijken de eieren in kleur op die
van de gastsoort, in Nederland
meestal Kleine karekiet, Graspie
per, witte kwikstaart of Heggen
mus.
De aanpassing aan de eieren van de
gastheer heeft zich waarschijnlijk
ontwikkeld, omdat vele vogels hun
nest verlaten wanneer er een ei in is
gelegd dat er anders uitziet (een
aanpassing tegen de Koekoek) en
op die manier heeft de natuurlijke
selectie die de Koekoek bevoor
deeld (van de hiervoor genoemde
soorten) ervoor gezorgd dat de eie
ren op die van de gastheer gaan lij
ken. Een opmerkelijke uitzondering
is dat de Koekoek ook haar eieren

legt in het nest van een Heggenmus,
die blauwe eieren heeft. Het grijsge
spikkelde ei van een Koekoek in
een Heggenmussen-nest is duidelijk
anders, maar toch verlaat een Heg
genmus haar nest niet wanneer een
Koekoek er een ei in heeft gelegd.
Het feit dat de Koekoek eieren legt
die lijken op die van de gastheer,
kan niet worden toegeschreven aan
hun vermogen om de kleur van de
eieren te veranderen als ze dat wil
len, maar eerder aan het bestaan
van verschillende “rassen” Koe
koeksvrouwtjes, die ieder de aanleg
hebben eieren te leggen met een be
paalde kleur. Een ei dat lijkt op het
ei van een Graspieper heeft de
grootste overlevingskans wanneer
het in het nest van een Graspieper
wordt gelegd. De Koekoek die uit
het ei komt, erft de aanleg om eie
ren van dezelfde kleur te leggen en
leert in het nest van zijn pleegou
ders een aantal details en de ligging
van het nest kennen. Wanneer het
een vrouwtje is, zal ze uitkijken
naar hetzelfde soort nest in een ver
gelijkbaar biotoop.
Een Koekoek bezoekt het nest

maar zeer kort, wanneer de eige
naars afwezig zijn, ze legt een ei en
verlaat het nest weer. Het leggen
van een ei kan in 10 seconden ge
beuren, dat is beslist een record.
Het nest van de pleegouders is al
tijd veel kleiner dan de Koekoek en
het is vaak moeilijk voor een Koe
koek om erin te komen; een vrouw
tjeskoekoek is in staat om haar ei
leider wat naar buiten te stulpen
om het ei in het nest te laten vallen.
De schaal van het ei van de Koe
koek is veel dikker dan bij normale
eieren, waardoor de kans op bre
ken wordt verkleind. De jonge
Koekoek gooit wanneer hij uit het
ei is gekomen, de eieren van de
pleegouders eruit, zodat hij het
voedsel niet met andere jongen
hoeft te delen. Het jong van de
Koekoek heeft een aangepaste li
chaamsbouw, waardoor hij de eie
ren of pas uitgekomen jongen van
de pleegouders op zijn rug neemt
en over de nestrand duwt.
In de 18e eeuw kon men niet gelo
ven dat een jonge vogel tot zo’n
brute actie in staat was; dat paste
niet in hun wereldbeeld, omdat de

Koekoek - Cuculus canorus (foto: Yves Hoebeke cc by-SA 2.0)
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Koekoek, Cuculus canorus (foto: Otto Plantema)

schepping van de natuur niet tot
zulke rariteiten zou hebben kunnen
leiden. Na het verwijderen van de
eieren of nestjongen moeten de
pleegouders flink aan de slag om
het altijd maar hongerige Koe
koeksjong van voldoende voedsel
te voorzien. Een jonge Koekoek
blijft de hele dag piepen en bedelen;
de prachtige oranjerode binnen
kant van de snavel werkt eveneens
als een magneet op de pleegouders
om maar blijvend voedsel aan te
slepen en daarin te stoppen.
 
Afrika
Vanaf eind juni roept de Koekoek
nauwelijks nog. Alle gastheer-soor
ten hebben dan al eieren of jongen,
dus heeft langer blijven ook geen
zin meer. Na soms maar twee
maanden in onze contreien te heb
ben vertoeft, vliegen de volwassen
vogels al terug naar Afrika, waar ze
volgens onderzoek, vooral verblij

ven in de regenwouden van Congo.
De jonge Koekoeken verlaten eind
september, begin oktober ons land;
ze weten instinctief waar ze naar
toe moeten, een waar wonder van
de natuur.
 
Jaar van de Koekoek
Al een reeks van jaren neemt het
horen en zien van een Koekoek ge
staag af. De soort heeft het moeilijk
in Nederland. Dat heeft ongetwij
feld te maken met de verschraling
van het agrarisch buitengebied dat
overal is verworden tot een agrari
sche “leegte”.  Soorten zoals Gras
pieper en Witte kwikstaart zijn
door verarming van het buitenge
bied, sterk achteruit gegaan. Wan
neer het aantal gastheren voor de
Koekoek achteruit gaat heeft dat
uiteraard ook zijn invloed op deze
bijzondere vogel. Wellicht onder
vinden Koekoeken ook problemen
bij het vinden van geschikt voedsel

(bij voorkeur grote, harige rupsen)
en zijn er steeds meer obstakels op
de lange trekroute van hun over
winteringsgebied in Afrika naar de
broedgebieden in Europa. Vandaar
dat Vogelbescherming Nederland
en Sovon Vogelonderzoek 2017
hebben uitgeroepen tot het jaar van
de Koekoek. Meer gericht onder
zoek kan een meer gegevens ople
veren die de basis kunnen vormen
voor goede beheer- en bescher
mingsmaatregelen.
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door John Hannen
 
Op zondag 28 mei organiseert
Landschapsvereniging De Kring
loop Linne een excursie naar De
Vuilbemden in Leeuwen, Roer
mond met als thema “de flora en
fauna van een oude steilrand aan
de Maas”. We starten om 14.00 uur
vanaf de parkeerplaats tegenover
het schooltje op de hoek de Loij
veldweg/Schouwberg in Leeuwen,
Roermond.  
Vanaf deze parkeerplaats start de
ruim twee uur durende excursie
door De Vuilbemden, waarbij veel
aandacht zal zijn voor de typerende
zoogdieren waar dit gebied om be
kend is.
 
Het huidige natuurgebiedje de
Vuilbemden ligt in een oude Maas
meander iets ten noorden van
Roermond tussen Leeuwen en As
selt. Dit gebied maakt eigenlijk nog
altijd deel uit van het winterbed
van de Maas. Deze meander, eigen
lijk zijn het twee meanders naast el
kaar, wordt aan de oostkant be

grensd door een opvallende 6-7
meter hoge steilrand van het laag
terras naar het Maasterras. Uit
deze wand kwelt grondwater op
met als gevolg dat hier een moeras
bos ligt met een zeer bijzonder ge
varieerde natuur. Met name de
aanwezigheid van de vele Dassen
burchten, met sporen van hun
nachtelijke activiteiten in deze
rand, is voor Midden-Limburg vrij
uniek. Aan de westkant liggen en
kele grindwinplassen. De bodem
bestaat uit een pakket klei tot leem
op een ondergrond van grinden en
grofzandige Maasafzettingen,
waarin op enkele terreindepressies
zich zelfs veen heeft ontwikkeld.
Door het moerassige karakter is
het gebied wat minder goed toegan
kelijk en stevig schoeisel of laarzen
is hier niet overbodig. Behalve deze
steilrand en het moerasbos ken
merkt dit gebied zich door drassig
grasland. Er liggen enkele percelen
met matig goed ontwikkelde ge
meenschappen van het Dotterver
bond en hogerop een loofbos met
een overwegend verruigd en ver

droogd karakter. Deze bosvegeta
ties zijn verwant aan Elzenbroek en
Vogelkers-Essenbos. In de kwel
slootjes in de oude meander komt
veel Waterviolier en lokaal Hol
pijp, Witte waterkers en Beekpunge
voor. Het streefbeeld (zie volgende
alinea die uitleg geeft over de be
heeringrepen) voor de vegetatie in
de Vuilbemden bestaat voorname
lijk uit goed ontwikkelde vochtig/
natte rivierbegeleidende bosge
meenschappen. Daarnaast bestaat
het streefbeeld voor het grasland
aan de westkant van de Vuilbem
den uit Glanshaverhooiland. Voor
de percelen met de populierenaan
plant en de kapvlakten wil men een
mozaïek van goed ontwikkeld Ge
woon Elzenbroek en Vogelkers-Es
senbos bereiken. Als toetje geldt
het Elzenbronbos dat wordt aange
troffen aan de voet van de steil
rand. Dit bronbos wordt gevoed
door twee diffuse bronnen, van lo
kaal (ijzerrijk) grondwater, dat hier
uittreedt als gevolg van slechtdoor
latende leemlaagjes van het laagter
ras.  Behalve de diverse planten
kunnen we er ook verscheidene vo
gels, kikkers, padden, salamanders
en de Bever tegenkomen.
De Vuilbemden is één van de 48
Natte Natuurparels (TOP-lijst ge
bieden) in de provincie Limburg.
Deze gebieden, die onderdeel uit
maken van het Natuurnetwerk Ne
derland (voorheen Ecologische
Hoofdstructuur), hebben prioriteit
in aanpak tegen verdroging. Daar
om hebben hier afgelopen jaar een
aantal ingrepen plaatsgevonden
zoals de kap van populieren, het
dempen van waterlopen, het verwij
deren van een stuw en de aankoop
van gronden, ook om geen proble
men te krijgen op particuliere gron
den als Bevers dammen bouwen.
De Bever die zich hier sinds 2011
heeft gevestigd, heeft een grote
burcht en een bijbehorende dam in
de Leigraaf gebouwd, die in het
verleden door het waterschap
steeds in omvang moest worden te
ruggebracht om waterschade te
voorkomen.  

Excursie naar de Vuilbemden
Zondag 28 mei

Beverburcht (foto: John Hannen)
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Het toponiem “de Vuilbemden”
verschijnt in 1843 officieel op de
kadastrale kaarten, nadat op oude
re kaarten ook al wordt gerept over
“Foulenbemden” (1588), bij voog
diging dat schapen niet verder
mochten komen dan binnen de
weide “int Voel nochte over de Sij
pe” (1687).
Op  de kaart van landmeter Sma
bers (1774) staan de percelen 1 tot
en met 20 bij de oude Maasarm
aangegeven als Vuijle Bembden. De
meeste gronden worden slechts
licht belast, wat vaak wijst op mati

ge kwaliteit van de grond. Aan de
oostzijde loopt vanaf de scheijtlinie
tusschen Maesniell ende Leeven ter
eenre, ter andere Swalmen en As
selt, een Leijgraeff door het gemee
ne broeck tot Asselt tot aan het
kerkje, waar het beekje uitkomt in
de oude Maese. Ter hoogte van de
Sijperhof wordt nog de Leijgraaf
opgenomen die van Tegeleraij en
Schaarbroek komt. In 1775 worden
de Vuijle Bemden opnieuw ge
noemd, in 1811 als Vuyle Bemd.
Dus mensen noteer deze middag in
uw agenda en zorg dat u tijdig aan

wezig bent, het belooft een interes
sante excursie te worden door een
vrij onbekend gebied. De excursie
staat onder leiding van Jo van Pol
en John Hannen. Als de weersom
standigheden geschikt zijn zullen
we hier vele soorten planten, spo
ren van zoogdieren en vogels kun
nen vinden. Gezien de aard van het
gebied verdient het aanbeveling ste
vige schoenen dan wel laarzen mee
te nemen. Zorg ook dat jullie goede
veldgidsen meenemen en een loupe
en/of fotocamera. 
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Kurkboom of Phellodendron amurense

door John Hannen
 
Geschiedenis
Deze boomsoort komt oorspronke
lijk uit China. Hij is daar in de ge
mengde bossen op de hellingen
langs het stroomgebied van de ri
vier Oessoeri en de middenloop van
de Amoer in Mantsjoerije gevon
den. Deze streek kent een roerig
verleden en is vaak in afwisselend
bezit geweest van omringende lan
den waardoor men in beschrijvin
gen over de oorsprong van de
Kurkboom vaak naast China ook
Japan en Noord- Korea tegen
komt. De Kurkboom is in 1850 in
gevoerd via Rusland in Europa en
pas zes jaar later in Amerika.
 
Naamgeving
De wetenschappelijke naam van de
Kurkboom is: Phellodendron amu
rense Rupr. Dit is als volgt te verta
len; Phellos is in het Grieks kurk en
dendron is boom. Dus een loof
boom met een dikke kurkachtige
schors. De soortnaam amurense
verwijst naar de plaats van her
komst; het dal van de rivier Amoer

in Mantsjoerije. Het bijvoegsel
Rupr. verwijst naar Franz Josef
Ruprecht een Oostenrijkse botani
cus in Russische dienst die deze
boom in 1857 beschreef. Deze bo
tanicus  werd geboren op 1 novem
ber 1814 in Freiburg en overleed in
Sint-Petersburg in 1870. Op 16-jari
ge leeftijd rondde hij al de middel
bare school in Praag af om zes jaar
later aan de medische faculteit van
de Universiteit van Praag af te stu
deren als doctor in de geneeskunde.
In 1839 was hij medewerker van
het Botanische Museum van de
Sint-
Petersburg Academy of Sciences.
Hierna ondernam hij vele botani
sche expedities naar het noordelijk
deel van Rusland en de Kaukasus,
waar hij vele taxa van planten uit
het Russische deel van het verre
oosten en Alaska beschreef. Als
kenner van de Russische Flora, pu
bliceerde hij een aantal vakinhou
delijke werken, waarbij hij onder
andere de classificatie van grassen
en waterplanten beschreef die
waren verzameld in het Russische
verre oosten, met inbegrip van

Alaska (toen onder Russische heer
schappij). Enkele voorbeelden zijn
Adiantum aleuticum, Lonicera
maackii en Phellodendron amuren
se. De Kurkboom behoort tot de
orde der tweezaadlobbigen (Sapin
dales) en tot de Wijnruitfamilie
(Rutaceae), hetgeen goed te ruiken
is als men de bladeren kneust; on
aangenaam aromatisch.
De Engelsen spreken over Amur
cork tree, Chinese corktree en
Amur Cork Bark, de Duitsers noe
men hem Amur-Korkbaum of
Samtbaum en de Fransen geven
hem de volgende namen; Phello
dendron de l'amour, Arbre au Liè
ge de l’Amour en Arbre de Liège de
Chine. In Japan noemen ze hem
Kikaha en in China Huang bai.
 
Beschrijving
Phellodendron amurense is een
snelgroeiende boom die hier 15 m
(in Mantsjoerije tot 25 m) hoog
wordt met een breed waaiervormi
ge kroon en een relatief korte stam.
Volgroeid is hij breder dan hoog;
aan de korte hoofdstam groeien
meerdere grote hoofdtakken. De
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kurkboom is bladverliezend nadat
de bladeren in het najaar (kort)
mooi geel verkleuren. De bladeren
zijn oneven, met 5-13 blaadjes, ge
veerd met eivormig-lancetvormige
deelbladeren, die meestal tegenover
elkaar aan de bladspil staan. Deze
bladeren zijn 6-12 x 3-5 cm en voe
len papierachtig (dun) aan en zijn 
aan de top toegespitst. De kale of,
langs de rand, schaars behaarde
bladeren hebben een bleke, of bleek
roodachtig, groene bladsteel en
hoofdnerf. De bladkleur aan de bo
venzijde is glimmend licht- tot don
kergroen en aan de onderzijde
blauwachtig groen. Opvallend is de

geur bij aanraking die wordt be
schreven als terpentijnachtig of ci
trusgeur. De twijgen zijn glad en
donkerpaars met verspreid witte
lenticellen, terwijl de jonge scheu
ten lichtgroen tot groen zijn. Op
vallend in de winter zijn ook de
bladlittekens, die als een hoefijzer
om de knop zitten. Phellodendron
amurense heeft een dikke schors op
de stam en de oudere takken; de
schors is kurkachtig grijsbruin met
diepe groeven. Als men de kurk
achtig aanvoelende schors weg
neemt valt de heldergele en zachte
bast hieronder op.
De Kurkboom is tweehuizig, waar

door men kan spreken van manne
lijke en vrouwelijke bomen die van
mei tot juni bloeien met groengele
bloempluimen. De vrouwelijke ver
anderen in de herfst in clusters van,
erwtgrote, blauwzwarte bessen
(steenvruchten) die bijna de gehele
winter aan de boom blijven han
gen.  
 
Toepassing
De Kurkboom is een sterke boom
en volledig opgewassen tegen de
grillen van ons klimaat. De boom
kan in de volle zon staan, maar kan
ook de strengste vorst aan zonder
te bevriezen. Hij is bestand tegen

Phellodendron amurense: 1-De mooie kurkachtige bast; 2- Het hoefijzervormige bladlitteken; 3- De mannelijke
bloemen; 4- De rijpe vruchten en geveerde bladeren.(foto's: Pierre Theunissen)
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plagen. Veel voordelen en toch bij
ons nog weinig toegepast; onbe
kend maakt onbemind, vandaar dit
artikel. Door de redelijk korte stam
is hij als straatboom niet zo ge
schikt doch in parken en in grotere
plantvakken bij parkeerplaatsen in
de steden zal hij niet misstaan. Hier
heeft hij zelfs een concurrentievoor
deel ten opzichte van inheemse
soorten in de meer alkalische
bodem van stedelijke gebieden. Wel
opletten met wind; hier kan hij niet
zo goed tegen. Hij gedijt in vele
grondsoorten maar staat het liefst
in voedzame en humeuze grond.
Van deze boom zijn verscheidene
cultuurvarianten in de handel als
Phellodendron amurense ‘Macho’,
eigenlijk de mannelijke variant van
de soort, die als eigenschap heeft
dat hij geen bessen draagt en dus
geen vlekken op de ondergrond
(bestrating en tegels) maakt. De
Phellodendron amurense ‘Sachali
nense’ vormt geen kurkschors en de
donkerbruine schors blijft dun, is
voorzien van fijne groeven en is een
grote boomachtige struik met sterk
geurende zwarte vruchten. De Phel
lodendron amurense ‘Wilsonii” 
heeft een geneeskrachtige bast en is
goed winterhard met later fijne
schorsplaten. De Phellodendron
amurense ‘Lavallei’  heeft geurende
takken en is ook goed winterhard.
 
Bevruchting
De Phellodendron is tweehuizige
boom waarbij de bloemen als be
poederde groengele eindstandige
trossen te herkennen zijn. Zoals
aangegeven zijn er mannelijke en
vrouwelijke bomen waarbij de losse
bloemen bij beiden te herkennen
zijn aan de kort groene of kastanje
bruine kelk met vijf tanden en een
geelgroene tot kastanjebruine
bloemkroon met vijf lobben. De
vrouwelijke bloem is te herkennen
aan de stamper, terwijl elke manne
lijke bloem vijf meeldraden bezit
met heldere gele meeldraden. De
bloemen bevatten nectar en gezien
de bloeitijd; mei-juni, is het aanne
melijk dat insecten voor de bestui

ving zorgen(is echter weinig over
bekend). Bij bevruchting verschij
nen er eerst heldergroene vruchten
die dan gebroken wit worden en
dan naar zwart verkleuren bij het
rijpen. Deze steenvrucht heeft een
diameter van ongeveer 1 cm en
bevat 5 zaden en kunnen blijven
hangen tot de winter als ze niet op
gegeten worden door vogels. Deze
zwarte vruchten geven een sterke
geur wanneer ze worden geplet en
kunnen voor “vieze stoepen” zor
gen met zwarte plekken.
 
Geneeskracht en gebruik
De schors van de Kurkboom wordt
in de traditionele geneeskunde in
China, India en Japan gebuikt;
waar het wordt beschouwd als een
van de 50 fundamentele kruiden.
De schors wordt verzameld in de
winter van bomen die minimaal
tien jaar oud zijn en worden eerst
gedroogd en verwerkt in een af
kooksel. Dit bitter middel, wordt
Huang Bai genoemd dat sterk
werkt op de nieren. Recent onder
zoek heeft aangetoond dat de plant
alleen mag worden gebruikt onder
professionele begeleiding en niet
kan worden gebruikt tijdens de
zwangerschap en borstvoeding
daar het de stof berberine bevat die
kan leiden tot hersenbeschadiging
van de foetus of baby. Deze schors
wordt gebruikt bij reuma, vastzit
tende slijm, in de oogheelkunde en
inwendig bij de behandeling van
acute diarree, dysenterie, geelzucht,
vaginale infecties, acute urineweg
infecties, maagzweren, tuberculose,
zwaarlijvigheid, steenpuisten, ab
cessen, nachtelijk zweten en huid
ziekten. De al beschreven helderge
le bast werd gebruikt om speciale
kleurstof in het oude China van te
maken en om geel papier te maken
voor de overheid en religieuze do
cumenten. De Kurkboom heeft
niets te maken met de Kurkeik,
waarvan de schors gebruikt wordt
voor fleskurken of kurktegels. De
boom dankt zijn naam dus aan de
kurkachtige schors maar is onge
schikt om deze kurk af te pellen en

er voorwerpen van te maken. Het
hout zelf is wel sterk en duurzaam
en wordt gewaardeerd door hout
bewerkers en gebruikt voor het
maken van hekwerken en schermen
voor erosiebescherming.
 
Ziekten en plagen
Phellodendron amurense groeit
zowel in zand, leem of klei maar
doet ‘t het beste in voedzame, hu
meuze en goed gedraineerde grond.
Het liefste staat hij op plekken
waar het niet te hard waait in de
volle zon en is bestand tegen hitte,
luchtvervuiling en blijft vrij van
ziekte en plagen. Hij kan bij ons de
strengste vorst aan zonder te be
vriezen; let op bij jonge planten die
nog enigszins vorstgevoelig zijn. De
kurkboom wordt gezaaid, geënt of
door afleggen vermenigvuldigd.
 
Afsluiting
Waarom sommige bomen moeilijk
of soms helemaal niet te krijgen
zijn, is een raadsel. De Kurkboom
is er daar zo een van. Een schitte
rende en oersterke boom, die het in
ons klimaat prima doet. De elegan
te en op latere leeftijd brede kroon
en zijn donkergroene zomerlover
doet je wanen of je in een Japanse
tempeltuin bent. Voor een beschut
te plaats en een ruim gazon is deze
solitair heel geschikt. Hij siert de
tuinen en parken in de hele wereld
vanwege de prachtige schors en de
aromatische bladeren, die mooi
geel afkleuren in de herfst en ver
dient het ook bij ons om meer te
worden gebruikt.
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door Tom Storcken
 
Regelmatig fiets ik naar het Rivier
park Maasvallei in België, een ge
bied van plassen, dat ontstaan is
door grindwinning. Deze keer voert
mijn weg naar de Bichterweerd en
het aangrenzende Meerheuvel via
Maaseik, Heppeneert en vervolgens
de nieuwe winterdijk. Een andere
mogelijkheid om de gebieden te be
reiken is via het voet- en fietspontje
bij Grevenbicht, maar dat is pas
vanaf tien uur in de vaart. Onder
weg zie ik een Buizerd die zittend
op een paaltje op voedsel wacht en
langs de dijk kwetteren Grasmus
sen. In de wei rechts van de dijk
foerageren zesentwintig Nijlganzen
en over een van de plassen vliegt
een Visdiefje. Liefst drie Veldleeu
weriken speuren van hoog in de
lucht naar voedsel en beneden, op

Bichterweerd en Meerhoven

het pad langs de dijk,  zitten twee
Rietgorzen op paaltjes van de af
rastering. De bermen zijn kleurig
door bloeiende planten; kaardebol,
duizendblad, boterbloem, kamille
en klaprozen. Ook verscheidene
distels staan in bloei. Dan zie ik
voor me op het pad twee Veldleeu
weriken trippelen, terwijl over de

foto: Piëtro Cuypers

plas Scholeksters vliegen. Verblind
door de zon kan ik van hieraf niet
goed zien wat er verder nog op het
water zit, dus ga ik via het voorma
lige fietspad naar de Maas. Dit
paadje is een ruw grindpad gewor
den, dat gedeeltelijk pal langs de
Maas loopt en bij hoogwater zeker
onbegaanbaar zal zijn. Aanbeland
aan de andere kant van het meertje,
de Meerheuvel genoemd, heb ik
zicht op de nieuwe winterdijk, aan
gelegd tijdens de herinrichting van
de grindplassen. De fiets blijft ach
ter bij een eenzaam scheepsanker;
hier vervolg ik mijn weg liever te
voet. Vlinders fladderen van bloem
naar bloem, terwijl op het water
twee koppels Futen, een Meerkoe
tje en tenminste twintig Grauwe
ganzen dobberen. Op enkele drij

vers zitten Aalscholvers met ge
spreide vleugels hun veren te dro
gen en zie ik twee Visdiefjes. Aan
de overkant van de plas zitten grote
groepen Kokmeeuwen, Zilver
meeuwen, Nijlganzen en een groep
van zeker veertig tot vijftig Aal
scholvers. Verderop, waar vroeger
Roodborsttapuiten zaten, is alles

op de schop gegaan. Dit deel is ver
anderd in een grote kiezelvlakte
met hoogtes en laagtes met wat af
wateringsgeultjes richting Maas.
Een Wilde eend met juvenielen
zwemmen haastig naar de beschut
ting van wat begroeiing. De grind
plak is één grote bloemenzee door
klaprozen, Koninginnekruid, ka
mille, Margrieten, Boerenworm
kruid, distels, Kattenstaart en nog
veel meer. Daartussen een Kleine
plevier, goed gecamoufleerd op de
grindondergrond. Vijf Oeverzwalu
wen en een Boomvalk vliegen over.
De Boomvalk is van de Torenvalk
te onderscheiden door de gelijkma
tige bandering in de vleugels en de
roodbruine broek. Op de grote plas
zwemmen twee Wilde zwanen en
een groep van circa vijfentwintig
Kieviten vliegen langs de oever.
Een koppel Kneuen komt aanvlie
gen en pauzeert even aan de water
rand. Het mannetje heeft een kleu
rig verenkleed; borst en voorhoofd
zijn helderrood. Het vrouwtje is be
scheiden getooid in bruine tinten
met wat zwart-witte accenten; zij
mag immers niet opvallen tijdens
het broedseizoen. Het is een prach
tig gezicht hoe ze daar samen in de
zon zitten; ik geniet er volop van. 
Iets verder, daar waar het pad rich
ting Maas buigt, laat een Kleine
plevier weer van zich horen en al
snel is zeker dat hij niet alleen is
maar een vrouwtje heeft gestrikt.
Vanuit een groep bomen klinkt de
zang van een Zwartkop, een Hout
duif vliegt richting Nederland. Ik
besluit dezelfde richting te nemen;
met een score van zevenentwintig
soorten vogels is het is goed ge
weest voor vandaag. 
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Landschapsvereniging De Kringloop wil ook dit jaar een

aantal leden in het zonnetje zetten. 

Een dank-je-wel voor jullie trouw lidmaatschap.

We hopen dat jullie nog lang zullen genieten van onze

activiteiten.
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Jaarprogramma
2017

 
Vrijdag 27 januari
Lezing door de heer Ad Haver
mans: Stuifzand;
over de fysisch geografische en bio
logische aspecten van dit land
schapstype.
 
Vrijdag 24 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door de heer Ernest van
Asseldonk
over “Alles wat leeft op Brem”.
 
Vrijdag  31 maart
Lezing door de heer Otto Plantema
over o.a. Limburgse vogels en bij
zondere vogels.
 
Zondag 30 april
Voorjaarsexcursie naar de blauwe
bloemen van Baal.

 
Zondag 28 mei
Excursie naar het gebied de Vuil
bemden te Leeuwen.
 
Zaterdag 24 juni
De tweejaarlijkse busexcursie naar
de Eifel.
 
Zondag 27 augustus
Excursie met veldwerkexperimen
ten in het stuifzandgebied de Weer
ter- en Budeler bergen
met als gids de heer Ad Haver
mans.
 
Zondag 24 september
Excursie naar het Heijkersbroek te
Ell.
 
Zondag 29 oktober
Herfstexcursie naar de Meinweg.

 
Vrijdag 24 november
De varia-avond door en voor
leden.
 
Vrijdag 15 december
Lezing door de heer Henk Henczyk
over paddenstoelen in Limburg.
 
Dinsdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.

25 jaar lid:
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'Die Zanglijsterouders van tegenwoordig...ze kennen geen verantwoordelijkheid meer'. 
Dat was mijn eerste gedachte bij het zien van een jonge Zanglijster die, naar het leek, tevergeefs wachtte op een
van zijn ouders om hem te voeren met snavelklare insecten. 
Het vogeltje is te groot voor het nest maar te klein voor zelfstandigheid. Na enkele weken ouderlijke begeleiding
pulkt hij zelf wormen uit de grond, vangt insecten, weet welke bessen lekker zijn en kan hij vliegen. Voorlopig
echter is hij kwetsbaar en een gemakkelijke prooi voor kat of kraai of camera. 
                                                                                                                                      Foto en tekst: Marianne Vos
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