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Stellingen behorende bij het proefschrift van

Jeroen Zomer

Middeleeuwse veenontginningen in
het getijdenbekken van de Hunze
Een interdisciplinair landschapshistorisch onderzoek naar de
paleogeografie, ontginning en waterhuishouding (ca 800 - ca 1500)
te verdedigen op 15 september 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen
1

Afwijkend van paleogeografische reconstructies in andere Nederlandse veengebieden, kwamen langs de waterlopen in het
Hunzebekken geen broekbosgordels voor

2

De kleiopvullingen van de pleistocene erosiedalen van het Hunzebekken zijn niet ontstaan door een middeleeuwse hoogenergetische inbraak van de Lauwerszee, maar zijn het resultaat van een geleidelijk marien sedimentatieproces gedurende een
groot deel van het holoceen.

3

Het onder het veen liggende pleistocene reliëf is van substantiële invloed geweest op de geografie van de veenlandschappen in
het Hunzebekken en daarmee op de ruimtelijke variatie en chronologie van de ontginningen.

4

Het in het verkavelingssysteem zichtbare verband tussen de vroegmiddeleeuwse zandnederzetting Dorp (Langewold) en het
achterliggende veengebied betekent niet dat de veenontginning van Dorp ook in de Vroege Middeleeuwen gedateerd moet
worden

5

Omdat veel kerken in veengebieden van veel later datum zijn dan de ontginningen zelf, kan de kerkfiliatie in deze streken
geen leidraad vormen voor de ontginningschronologie.

6

Het is niet aannemelijk dat de veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze een landsheerlijke aansturing hebben
gekend.

7

De in het verleden als inversieruggen bestempelde kleiruggen in de pleistocene erosiedalen van het Hunzebekken zijn in werkelijkheid bedijkte getijdengeulen waarbinnen opslibbing heeft plaatsgevonden.

8

In grote delen van Nederland draagt bodemdaling meer bij aan de relatieve zeespiegelstijging dan de absolute stijging van de
zeespiegel zelf.

9

Een vakkenpakket of profiel met aardrijkskunde en geschiedenis op de middelbare school is niet noodzakelijk voor het uitvoeren van een gedegen landschapshistorisch promotieonderzoek.

10

Het na de boring opvullen en meerdere malen stevig aankoorten van het boorgat met een lokaal geproduceerde en op maat
gemaakte kneiter is een uitstekende methode om schade aan de veestapel te voorkomen.

