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Dit document is een samenvatting van het Masterplan Toerisme en
Recreatie in het Meetjesland 2012–2017. Het integrale document is
terug te vinden op www.toerismemeetjesland.be/masterplan.
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toerisme in het Meetjesland

Meetjesland, maak het mee… Nu, maar ook in de toekomst. Daarom moeten we ons
vandaag al afvragen hoe de regio morgen op de kaart moet staan. Bovendien willen we
niet alleen een aantrekkelijke regio uitbouwen om in te wonen, maar ook om te bezoeken.
Het is daarom belangrijk dat het volledige Meetjesland hetzelfde pad bewandelt en zich als één blok achter een grote
toeristische troef schaart. Die troef lokt bezoekers naar de regio en werkt als hefboom om ook de andere schatten van
het Meetjesland te ontdekken.
We moeten dus meer dan ooit de handen in elkaar slaan. Regionale organisaties, gemeenten, de provincie en de
Vlaamse overheid moeten de krachten bundelen met elkaar en met lokale organisatoren en ondernemers. Daarnaast
moet de toeristische sector steun vinden bij en geven aan andere beleidsdomeinen, zoals natuur, cultuur of ruimtelijke
ordening.
De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland geven alvast het goede voorbeeld en
tekenden samen de krachtlijnen uit van het nieuwe beleidsplan voor toerisme. Nu reiken we ook u de hand. Want met
deze brochure willen we u niet alleen de richting wijzen die we willen uitgaan. We vragen u ook om samen met ons op
weg te gaan.
De uitgestippelde route is het resultaat van intens overleg met de sector en betrokken actoren. Het is daarnaast
de uitkomst van drie jaar deelname aan ‘Collabor8’, een Europees project waarbij we een nieuwe samenwerking
zochten en vonden met de toeristische sector. We willen dan ook iedereen die deelnam aan dit proces en het project
uitdrukkelijk bedanken.
Tot slot wensen wij u veel leesplezier,

Jacques De Meyer,
Voorzitter Toerisme Meetjesland

Eddy Couckuyt,
Gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen
Voorzitter Toerisme Oost-Vlaanderen
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Het Meetjesland vandaag
Gelegen tussen Gent en Brugge is het landelijke gebied
Meetjesland onderhevig aan beide invloedsferen. Toch
zijn het vooral de landbouw en de natuur die er de structuur en het uitzicht van het landschap bepalen. Elementen als het krekengebied, de bossengordel en de vallei
van de Oude Kale drukken dan ook hun stempel op het
grondgebied.
Vlamingen uit andere regio’s, Nederlanders en in
mindere mate ook Duitsers en Fransen, vinden vlot de
weg naar het Meetjesland. Van april tot oktober en in
de weekends komen zij er ontspannen tijdens een kort
verblijf of ze snuiven er de sfeer op als dagtoerist. Ook de
strategische ligging van het Meetjesland trekt bezoekers.
Vanuit het Meetjesland liggen immers zowel Brugge,
Gent en de kust als Antwerpen en Zeeuws-Vlaanderen
op een steenworp afstand.

Gevraagd wat de sterke punten zijn van het Meetjesland,
antwoorden bezoekers dat vooral de open ruimte, het
landschap en de natuur hun kunnen bekoren. Het is geen
wonder dat fietsen en wandelen er een van de meest
beoefende activiteiten is. Toerisme Meetjesland zet daarom al verschillende jaren in op een sterk fiets- en wandel
netwerk in de regio. Bezoekers kunnen gebruikmaken
van verschillende uitgestippelde routes of zelf een tocht
uitstippelen aan de hand van het knooppuntennetwerk.
Desondanks onderscheidt dat fiets- en wandelaanbod
het Meetjesland niet van de haar omringende regio’s.
Het is daardoor niet de sterkste troef om meer bezoekers
aan te trekken.
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Het Meetjesland morgen
Hoewel het aantal overnachtingen de laatste jaren
steeds toenam, is er nog ruimte om verder te groeien.
Wat vandaag goed is, kan morgen nog beter. Toerisme
Meetjesland stippelde daarom, samen met de betrokken
partners, een aantal wegen uit. Ze hebben elk een ander
vertrekpunt, maar leiden naar hetzelfde doel: de regio
duidelijk op de kaart plaatsen.

Kleinschaligheid maakt het Meetjesland
groot
Wil het Meetjesland meer bezoekers, dan moet de regio
in de eerste plaats een sterker toeristisch kernproduct
ontwikkelen. Daartoe moet ze haar typerende eigenschappen meer tot uiting laten komen in haar toeristische aanbod. Het gaat om eigenschappen als
rust en traagheid,
natuur en landbouw,
karakter, authenticiteit en nostalgie
en kleinschalige charme.
Eens ze daarin geslaagd is, kan ook de regiomarketing
daarop inspelen.
Er is dus nood aan een toeristisch aanbod dat een sterk
kernproduct ondersteunt. De uitbouw van een aanbod
dat inzet op buitenleven en beleven is een werk van
lange adem. Maar ook op korte termijn kan het Meetjesland zichzelf versterken. Zoals gezegd is de ruimte, rust
en kleinschaligheid van de regio een sterke toeristische
troef, maar is het fiets- en wandelaanbod geen uniek gegeven. Het krekengebied in het noorden van de regio is
dat echter wel en kan een middel zijn om meer bezoekers
naar het Meetjesland te lokken. Nergens anders kunnen
zij immers zo’n landschap bewonderen.
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Eens in het Meetjesland, moeten bezoekers gestimuleerd worden om ook het andere aanbod van de regio
te ontdekken. Het krekengebied is een hefboom om
bezoekers nieuwsgierig te maken naar de rest van de
regio. Van daaruit kunnen ze het Meetjesland in al haar
aspecten ontdekken. Toerisme gaat immers hand in hand
met economie, landbouw, plattelandsontwikkeling… Het
is belangrijk dat alle Meetjeslanders samen en onder één
noemer naar buiten treden. ‘Meetjesland, maak het mee’
gaat daarom over veel meer dan enkel een toeristische
ervaring.

Verleiden met de eigenheid en de
strategische ligging van de regio
Toerisme richt zich per definitie op bezoekers van buiten
de eigen regio. Toch wil dat niet zeggen dat het toeristisch aanbod zomaar kan voorbijgaan aan de bewoners
ervan. Ook zij maken immers recreatief gebruik van fietsen wandelpaden of ze maken uitstappen dicht bij huis.
Een kernproduct dat het kleinschalige van het Meetjesland bewaart en valoriseert, moet zich dus in hoofdzaak
richten op bezoekers, maar tegelijk een meerwaarde
bieden aan recreanten.
Daarnaast mogen de bezoekers die komen omwille van
de strategische ligging van het Meetjesland niet vergeten worden. Zij kiezen voor een verblijf in de regio omwille van de nabijheid van onder meer Gent en Brugge.
Ook die doelgroep verdient meer aandacht. De toevallige
aanwezigheid van die bezoekers is namelijk de gelegenheid bij uitstek om hen te laten kennismaken met de
troeven van het Meetjesland. Die taak is in de eerste
plaats weggelegd voor de logieshouders. Zij kunnen hen
verleiden tot een tweede bezoek, waarbij ze wél aangetrokken zijn door de eigenheid en identiteit van de streek.

ligt dat aanbod nog te vrijblijvend verspreid over de
regio. Het is daarom belangrijk het bestaande aanbod te
clusteren. Dat kan onder meer via het huidige fiets- en
wandelnetwerk.
Door het toeristische aanbod beter met elkaar te verbinden, zullen ook aanbieders die weinig of niets met
het krekengebied te maken hebben profiteren van het
stijgend aantal bezoekers. Bezoekers zullen zich immers
gemakkelijk en vlot van het ene aanbod naar het andere
kunnen verplaatsen. Ook het onderweg zijn op zich kan
bovendien een belevenis worden.

Maak het mee… ter plekke en onderweg
Als het Meetjesland wil uitgroeien tot een toeristisch
sterk aantrekkelijke regio, moet de regio zich richten tot
diegenen die in haar troeven geïnteresseerd zijn en hen
een attractief aanbod kunnen voorleggen. Het Provin
ciaal Domein Het Leen, het Stoomcentrum Maldegem en
het Canadamuseum behoren beslist tot de belangrijkste
attracties van het Meetjesland. Ook het immaterieel
erfgoed en verscheidene evenementen rond smaak,
erfgoed en ontdekking kunnen heel wat bezoekers lokken. De couleur locale kan helpen om het Meetjesland
duidelijker op de kaart te plaatsen, maar momenteel
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Eén regio, zoveel te ontdekken
Zoals eerder aangehaald staat toerisme nooit op zichzelf
en dus ook het toeristische aanbod niet. De uitbouw van
toeristische projecten kan immers invloed hebben op
onder andere de economie, tewerkstelling en ruimtelijke
ordening in de regio. De toeristische en andere Meetjeslandse actoren en het flankerende beleid moeten daarom
beter en meer samenwerken. Zowel onderling als met
elkaar.
Toerisme Meetjesland levert nu al inspanningen om niet
alleen het aanbod, maar ook de aanbieders met elkaar
te verbinden en hen meer inzicht te verschaffen in het
overkoepelende aanbod van de regio. Zij komen immers
al eerste – nog voor de infokantoren – met bezoekers in
contact.

8

toerisme in het Meetjesland

Toerisme Meetjesland ziet daardoor een verschuiving in
haar taak van eerstelijnswerk naar de tweede lijn. Naast
de regio en haar aanbod actief te promoten en bezoekers te onthalen en informeren in infokantoren, kan de
organisatie beter ook ondernemers ondersteunen in de
communicatie met hun klanten. Daarnaast wil ze een
sterkere rol spelen als spreekbuis en belangenverdediger
van de sector en de regio. Tot slot kan Toerisme Meetjes
land, samen met Toerisme Oost-Vlaanderen, beter
optreden als expert en stimulator op vlak van productontwikkeling.
Immers, vooral de creatie van toeristische producten zal
extra bezoekers genereren naar de streek.

Vandaag onderweg naar morgen…
Het Meetjesland trekt als aantrekkelijke fiets- en wandelregio met een uniek krekengebied hoofdzakelijk Vlaamse
en Nederlandse fietsers en wandelaars aan, zowel
individueel als in groep. Vooral gezinnen met kinderen
vinden vlot de weg naar het Meetjesland. Zij zakken omwille van het landschap en de natuur naar de regio af en
kiezen zowel voor dagtoerisme als voor een kortverblijf.
Daarnaast is het Meetjesland een goedgelegen verblijfs
locatie, waarbij vooral de kenmerken en de aantrekkelijkheid van het logiesaanbod belangrijk is. Voor die bezoekers tellen de vlotte bereikbaarheid en eigenschappen
als charme, luxe, prijs of het aanbod aan faciliteiten. De
logieshouders moeten hen tijdens hun verblijf verleiden
tot een herhaalbezoek, waarbij ze aangetrokken worden
door de identiteit en eigenheid van de streek.

Zorgeloze genieters houden van luxe, kwaliteit en
gastronomie en kiezen voor chique of charmehotels en
wellness. Deze groep bestaat hoofdzakelijk uit gezelschappen die reizen zonder kinderen.
Onafhankelijke ontdekkers houden van avontuur en/of
nieuwe dingen ontdekken, wat zich kan vertalen in een
interesse in lokale tradities, streekgerechten en erfgoed.
Ook meer avontuurlijke en verrassende activiteiten of
logies vallen in de smaak. Vooral jongere leeftijdsgroepen en mensen met thuiswonende kinderen sluiten aan
bij dit profiel.

Momenteel trekt de regio in hoofdzaak familiereizigers
en rustige genieters aan. Maar ook zorgeloze genieters
en onafhankelijke ontdekkers zouden hier hun gading
kunnen vinden. Daartoe heeft de regio een sterk aanbod
nodig, dat aansluit bij haar eigenschappen en de beweegredenen van haar bezoekers.
Familiereizigers willen vooral tijd doorbrengen met
elkaar, houden van gezelligheid, rust, lekker eten en een
goede prijs-kwaliteitverhouding. Ook wat logies betreft.
Ze hebben geen specifieke interesse om activiteiten te
ondernemen.
Rustige genieters zoeken een kwalitatieve beleving, met
hun partner en eventueel ook met hun kinderen. Zij hebben daarbij weinig interesse in activiteiten en gastronomie. Ze verblijven dan weer wel het liefst in (prijsbewuste) vakantiehuizen.
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9

…langs vier paden
Reden om de eerste keer
naar een regio te komen

must see
must do

aantrekkelijk aanbod

basisinfrastructuur

Verlengen verblijfsduur
+ stimuleren
herhaalbezoek

Reden om
weg te blijven
indien niet OK

Op regionaal niveau is het krekengebied een unieke reden voor bezoekers om naar het Meetjesland
af te zakken. Een omringend aanbod met pakweg
fiets- en wandelroutes kan ervoor zorgen dat zij
kiezen voor een verblijf van meerdere dagen of
voor een herhaalbezoek. Wanneer er echter geen
gezellige cafés of restaurants in de buurt te vinden
zijn, kan dan voor hen net een obstakel zijn om
een volgende keer terug te komen. Ook op lokaal
niveau geldt eenzelfde redenering en kiest men
best voor één bepaald toeristisch uithangbord.
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Naast fietsen en wandelen, kan daarom ook het thema
‘smaken’ een troef zijn om bezoekers te lokken. De oprichting van een smaakcentrum, een picknickmand met
streekproducten of koken op een boerderij sluit immers
naadloos aan bij de authenticiteit en het landelijke
karakter van de regio. Daarnaast is ook het erfgoed een
belangrijk uit te werken belevingslijn. Erfgoedlogies, krulbollen, … zijn niet onmogelijk en valoriseren de kleinschalige charme. Blotevoetenpaden en logies in boomhutten
refereren dan weer naar het stille karakter en de authenticiteit van het Meetjesland. Voor dergelijke avontuurlijke ontdekkingen is echter interdisciplinair overleg
nodig omwille van een aantal wettelijke beperkingen. Tot
slot kan ook fysiek en mentaal wellbeing een reden zijn
om het Meetjesland te bezoeken. Sauna- en wellness
faciliteiten, bezinningsroutes en duurzaam reizen zijn
immers uitingen van rust, stilte en onthaasten.
Uiteraard is het niet de bedoeling dat elke horecazaak en
attractie aan alle thema’s voldoet. Wel dat zij zich achter
ten minste één van bovengenoemde belevingslijnen
scharen en die in hun aanbod tot uiting laten komen.

Concreet zet het Meetjesland naast fietsen en wandelen sterk in op de smaakbeleving om nieuwe
bezoekers te trekken. Avontuurlijk ontdekken en
de erfgoedbeleving kunnen als belevingslijn die
troef mee ondersteunen. Op eigen initiatief kunnen aanbieders ook een wellnessaanbod uitwerken.
De mogelijkheden zijn eindeloos. Van picknickmogelijkheden in erfgoedlocaties over onverwachte smaken tot een avontuurlijke picknick met streekproducten… Het zijn stuk voor stuk unieke ervaringen, die je
moet meemaken!

Stap voor stap
Stap 1: een toeristisch aanbod ontwikkelen
Een sterk attractieaanbod is ontegensprekelijk een
reden voor bezoekers om het Meetjesland te bezoeken.
Daaronder verstaan we zowel de uitbouw van een nieuw
aanbod als het bestaande aanbod versterken, verbinden, verknopen en verdichten. Toerisme Meetjesland
zet daarbij sterk in op zogenaamde hefboomprojecten,
die bezoekers naar de regio lokken en van waaruit zij de
andere troeven van het Meetjesland kunnen ontdekken.
Om te bepalen welke hefboomprojecten eerst moeten
ontwikkeld worden, stelde Toerisme Meetjesland een
aantal criteria op:
1. Is het project relevant voor de strategische visie?
2. Is het een sterk project?

De organisatie heeft daartoe zelf ook een prioriteitenlijstje opgesteld. Zij geeft de voorkeur aan
1. concrete projecten,
2. de uitbouw van clusters,
3. verbindingen maken in en met verschillende gebieden
en projecten.
Tegelijk moet het Meetjesland op lange termijn inzetten op de ontwikkeling van een toeristisch kernaanbod.
Omdat dat een interdisciplinaire aanpak vraagt, is het
belangrijk een strategische werkgroep samen te stellen
vanuit verschillende invalshoeken en beleidsdomeinen.

3. Heeft het project een potentieel toeristisch
rendement?
4. Is het project financieel haalbaar?
5. Is het project operationeel haalbaar?
6. Zijn er geen knelpunten die de realisatie kunnen
bemoeilijken?
Pas als de eerste vraag een positief antwoord kent,
neemt de projectgroep de volgende vraag onder de loep.
Wanneer ze alle vragen positief kan beantwoorden, kan
de groep een geschikt hefboomproject ontwikkelen.
Zij kunnen daarbij rekenen op de financiële, adviserende, stimulerende of uitvoerende steun van Toerisme
Meetjesland en/of Toerisme Oost-Vlaanderen.

toerisme in het Meetjesland
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Stap 2: het logiesaanbod versterken
Meer en specifieke groepen bezoekers vragen om een
sterker en gerichter logiesaanbod. Het is daarom nodig
het bestaande aanbod in kaart te brengen. Bij die mapping is het belangrijk rekening te houden met eigenschappen als budget, luxe en charme; aan te duiden of
het om een klein- of grootschalig aanbod gaat en of die
zich richt tot individuen of groepen; en bij welke bele-
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vingslijn de logies aansluiten of onder welk type ze vallen. Die analyse biedt Toerisme Meetjesland een duidelijk
zicht op waar zich interessante logies bevinden, waar
een clustering van functies (mogelijk) is, of die cluster
vandaag al aantrekkelijk is voor een bepaalde doelgroep
en of een relatie kan worden uitgebouwd met bestaand
vergelijkbaar aanbod in het Meetjesland.

Stap 3: het kern- en logiesaanbod beter
promoten
Op korte termijn zal Toerisme Meetjesland haar promotionele aanpak niet ingrijpend veranderen. Er moet
immers eerst een goed kernproduct en aanbod zijn,
vooraleer het mogelijk is om dat te promoten. Wel ziet
zij mogelijkheden om de werving van bezoekers, haar
campagnes, aanwezigheid in de media en onthaal van
bezoekers bij te sturen.
Voor de werving van bezoekers richt Toerisme
Meetjesland zich in haar communicatie specifiek op
individuele bezoekers en kleine groepen van buiten
de regio die het Meetjesland in hun vrije tijd willen
ontdekken. Een smaakmaker op de site van Toerisme
Meetjesland kan daartoe bijdragen. Die moet duidelijk
maken waar het Meetjesland voor staat, wat haar
troeven zijn en waarom toeristen de regio moeten
bezoeken. Ook de afzonderlijke logieshouders kunnen
eenzelfde smaakmaker op hun website uitspelen.
Daarnaast kan een sterke aanwezigheid op
andere onlineplatformen mensen helpen
overtuigen om naar het Meetjesland af
te zakken. Beeldmateriaal verspreiden via YouTube of Flickr
en informatie via sociale
media als Facebook geven
mensen al een eerste
indruk van wat de regio te
bieden heeft. Daarnaast
kan een zichtbare aanwezigheid op sites, fora
en kanalen van partners
potentiële bezoekers
ertoe aanzetten meer
informatie over het Meetjes-

land op te zoeken. Aansluitend zou de uitbouw van
een online-inventaris op termijn de papieren infogids
kunnen vervangen. Logieshouders kunnen tot slot
zelf inzetten op een sterkere aanwezigheid op Google,
boekings- en aanbevelingssites. Niet zelden laten
bezoekers zich immers leiden door de ervaringen van
anderen. Of willen ze hun verblijf met een simpele
muisklik reserveren. Daarom is het ook een goed idee
om op hun eigen site naar dergelijke sites te verwijzen.
Daarnaast zal Toerisme Meetjesland haar bestaande
campagnes verderzetten, maar zal ze daarin meer
aandacht besteden aan de eerder genoemde doelgroepen. Ook het verblijfstoerisme zal niet vergeten
worden. Het is immers een doel op zich om die toevallige bezoekers te verleiden tot een toeristisch herhaalbezoek.
Een sterkere aanwezigheid in de pers en andere media
vestigt eveneens de aandacht op het Meetjesland als
toeristische regio. Zo zorgt bijvoorbeeld een televisie
reeks die is opgenomen in het krekengebied
voor heel wat gratis publiciteit. Uiteraard is dat
omwille van productietijden een project op
langere termijn. Sneller realiseerbaar is
de centralisatie van perscontacten
in een overzichtelijke lijst om
er beter en meer gebruik van
te maken. Zo kunnen er pers
berichten uitgestuurd worden
over nieuwe initiatieven en projecten die in het Meetjesland zelf
gerealiseerd worden, maar ook
over die waarin Toerisme Meetjesland een betrokken partner is.

toerisme in het Meetjesland
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Tot slot kan ook het onthaal van bezoekers anders en
beter. Daarom werkt Toerisme Meetjesland aan een
regionaal onthaalbeleid. Bezoekers komen immers op
meerdere plaatsen in de regio toe en gaan vaak daar
op zoek naar informatie, eerder dan zich naar een info
punt te begeven. Toerisme Meetjesland ziet de taak
van haar onthaalmedewerkers daarom evolueren naar
die van onthaalregisseurs. Als regisseur kunnen zij
de café- en logiesuitbaters – die de bezoekers feitelijk – onthalen tot ambassadeurs, hen inspireren en
voorzien van de meest actuele informatie.
Daarnaast wil Toerisme Meetjesland bij de uitbouw
van haar netwerk onder andere sterk rekening houden met de ligging, ontsluiting en herkenbaarheid
ervan. Ze voorziet in dat netwerk zowel bemande als
onbemande infopunten. Belangrijker dan de menselijke aanwezigheid, is immers de aanwezigheid van
relevante informatie en producten. De organisatie wil
die infopunten bovendien verweven met de prioritaire
belevingslijnen. Zij kunnen bijvoorbeeld de start en
aankomst van een fietsroute markeren.
Tevens wil ze bezoekers via mobiele technologieën
informeren. Daarvoor moet in de eerste plaats de
beschikbare informatie downloadbaar zijn. Maar ook
de uitbouw van relevante toepassingen als mobiele
websites, sociale media, digitale informatiezuilen en
points of interest linken aan kaartsoftware behoren
tot de mogelijkheden. Logieshouders en attractiepunten kunnen daarvoor intekenen op toepassingen als
Foursquare, Google Places, …
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Toerisme Meetjesland toont de weg

Toerisme Meetjesland blijft – in samenwerking met haar partners – de trekker van het toerisme in de regio.
Meer specifiek wil het
de ontwikkeling van het toeristisch kernproduct en de uitbouw van het logiesaanbod actief sturen en stimuleren;
nog gerichter haar partners ondersteunen op het vlak van kennisontwikkeling en expertisedeling;
deel uitmaken van een strategische werkgroep die is samengesteld vanuit verschillende invalshoeken en
beleidsniveaus;
op specifiek projectniveau meewerken aan projectconstructie met projectleiders en stuurgroepen en die
ondersteunen, waarbij de organisatie de opvolging van de strategische doelstellingen bewaakt.

toerisme in het Meetjesland
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Het Masterplan Toerisme en Recreatie Meetjesland 2012 -2017 is een initiatief van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme
Meetjesland en kadert binnen het INTERREG IVB-project Collabor8, waarbij toeristische ondernemers uit de streek
samenwerken.
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