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Stellingen behorende bij het proefschrift van 

Harm Smeenge 

Historische landschapsecologie van 
Noordoost-Twente 

Acht interdisciplinaire studies op het snijvlak van aardkunde, ecologie en 

cultuurhistorie (ca. 13.000 BP – heden)  
 

te verdedigen op 15 oktober 2020 aan de Rijksuniversiteit Groningen 

 

1. Het ontstaan van het landschap is het best te ontrafelen door interdisciplinair onderzoek vanuit 

de driehoek aarde, natuur en mens. Deze benadering vereist een aanpak op diverse 

schaalniveaus en tijdvakken (dit proefschrift).  

 

2. Het gebied ten oosten van de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal en de rijksgrens is 

grotendeels een fossiel Pleistoceen rivierenlandschap (dit proefschrift) en geen 

dekzandlandschap, zoals de bestaande literatuur en fysisch-geografische kaarten laten zien  

(Hoek, 1997; Jansen, 2000; Van Beek, 2009; Maas et al., 2017).  

 

3. In het Pleistocene rivierkommenlandschap tussen de Ootmarsumse stuwwal en de Dinkel vond 

vanaf de middeleeuwen opnieuw grootschalige rivierdynamiek plaats door de bouw van 

watermolens (dit proefschrift). 

 

4. De veenvorming in de dalen van de Ootmarsumse stuwwal begon in de late middeleeuwen en is 

een gevolg van ontbossing en de bouw van watermolens (dit proefschrift). 

 

5. De door grondwater gevoede blauwgraslanden en zwak gebufferde wateren in de 

natuurreservaten Punthuizen en Stroothuizen zijn ontstaan na het afgraven van hoogvenen die 

tot ontwikkeling waren gekomen in Pleistocene riviergeulrelicten (dit proefschrift). 

 

6. Noordoost-Twente wordt beschouwd als een refugium voor de kleinbladige linde (Westhoff et 

al., 1973; Maes & Van Vuure, 1989; Weeda et al., 1987). Tot ver in de 17de eeuw kwamen 

lindebossen op zandbodems voor in het oostelijke deel van deze regio (dit proefschrift). Voor het 

herstel van de basentoestand van de verzuurde eiken-beukenbossen is herintroductie van de 

kenmerkende bomen en struiken van deze loofbossen wenselijk, vanwege de milde humus die ze 

vormen. 

 

7. De bijdrage van historische rechtsbronnen, toponiemen, cartografische gegevens en mondelinge 

overlevering aan aardkundig en ecologisch onderzoek is groot (dit proefschrift).  

 

8. Historisch landschapsecologisch onderzoek laat zien dat natuurgebieden veranderlijker zijn dan 

ecologen en beleidsmakers doorgaans vermoeden (dit proefschrift). 

 



9. Uitleg over de vorming en ontwikkeling van het landschap aan beleidsmakers, terreinbeheerders 

en bewoners leidt tot draagvlak voor het uitvoeren van inrichtings- en beheermaatregelen op 

historisch-landschapsecologische grondslag (dit proefschrift).  

 

10. Een open werkcultuur, waarin ontdekkingen of inzichten meteen worden gedeeld, onbeschaamd 

wordt gelachen en gehuild, bevordert, samen met het regelmatig op vakantie gaan, de kwaliteit 

van wetenschappelijk onderzoek.  

 

11. Avontuur levert jonge én oude mensen de creativiteit, het inzicht en de mentale kracht die nodig 

zijn voor het doorstaan van beproevingen.  


