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•- STELLINGEN

1. De extensieve beweiding hee/i in hef verfeden een grote ro/ gespeeM in het

totstandkomen van een zeer gevarieerd landschap n Zwd-ümburg. Oe wgze

waarop dit gebeurde, is experimenteef herontdekt en moet m de rto6«fe toekomst

weer een be/ongrijke ro/ gaan speten m het herstel en de wdwwdbng von

Zuid/imburgse notuur- en recreotiefefoedcn.

2. Oe hypothese dat de pfateaunederzettmgen zijn ontstoon uit vee-uithoven wordt

in diverse gevoHen bevesügd door toponvmische en geomorfbtogische argumen-

ten. Vergelijk Steegh in Het Landschap von Zuid-Jjmburg / 987. p. 30.

3. De term "incomp/eet esdorp " o/s oonduiding voor de Zuid/imburgse nederzet-

üngsvorm ten p/otte/ande is on;uist Vergelijk HJ. KÉUMNG. Attos von Nederiond.

b/ad /X-/ , Nederzetüngsvormen, 's-Grovenhoge /964.

4. Toponiemen kunnen fungeren a/s "gidsfbss»e/en" voor de kmdschapsoecolbog.

5. Op grond von deyu/ste weergave van het aantaf kensoorten van het Onopordion

(WegdisteZ-verbond) op veestukken. schMeriyen urt de zeventiende eeuw (onder

andere bij de jonge süer von Pou/us Potter), mag men aannemen dot deze

afbeeldingen "in de notuur" en niet »n het atelier von de schiWer zijn ontstaan.

6. Met het verdwijnen van de gemengde bedn/fsvoenng verdween de laatste boer;

sindsdien is hij vervangen door de b»o-<ndustneei

7. 8/o/ogen gedijen het best op woeste gronden f vrij noor Heimons en Thysse).

8. Ook zonder een uitgebreid technisch instrumentarium kunnen twotogen

be/ongnjke biydrogen leveren aan oecoJogsch onderzoek.

9. Te vee/ dissertoues worden ge/ezen door een te gering aanta/ mensen.

10. De overheid in Limburg profiteert te weinig van de kennis en kunde die is

verzome/d bij het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

11. De isolatie van de zeer verspreid ge/egen notuurreservoten in Zuid-Limburg kon

op een notuur//jke manier worden doorbroken door de herintroductie von mergel-

/ondschapen onder /eiding van een herder. Zie hoofdstuk / 5 van dit proefschri/t

12. De inde/ing von het Thero-Ainon binnen Neder/ond dient te worden herzien.

Zie hoofdstuk / 0 von dit proefschrift

13. De echtscheidingswetgeving degradeert de vader tot een bonkgirorekening.

14. Wanneer het door de regering voorgeste/de Notuurbe/eidsp/an serieus wordt

genomen, is de herintroductie van meer trekkende schaapskudden in

Zuid-ümburg een eerste vereiste.

15. De beslissing van de restaurants Chdteou Neerconne en Ehrenstein vlees van het

merge/tondschoap op hun menukaarten te p/aotsen, is vo/komen terecht.

16. De bewering dot het "Wa/dviehbouemtum" een "wi/dwestverhoo/" zou zijn.

wordt weerlegd door oecologische en toponymische argumenten. Vergelijk

6oisiG£«s EN VAN V/ISTTREN 1986.

17. Diverse fandbouwhistona hebben de term "drieskjgste/se/" ten onrechte gebruikt

Zie hoofdstuk 7 von dit proefschrift

18. Om het voortbestoon van de otter in Nederland te goronderen, is het zinvo/ler en

goedkoper de laatste populoüe in Limburg te beschermen dan de soort in

F/ieskind te herintroduceren. Vergelijk Buis et al. 199/ .


