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STELLINGEN 

O p basis van overeenkomst tussen met ingen en m o 

delresultaten kan niet geconcludeerd w o r d e n da t een 

model een correcte weergave van het te beschrijven 

systeem is. Het is dan ook beter het be laden begr ip 

'model validatie ' te vervangen door het begrip 'mode l 

evaluatie ' . 

T.M. Addiscott. 1998. Modeling concepts and their relation to the 
scale of the problem. Nutrient Cycling in Agroecosystems 
(50):239-Z45. 

Een goed kwaliteitssysteem vereist dat model evalua
tie heeft plaatsgevonden voordat het model wordt in
gezet voor (beleids)analyses. 
Dit proefschrift 

Regionale modeltoepassingen worden vaak ten on
rechte als het einde van de modelontwikkeling gezien. 
Dit proefschrift 

In nationale modelstudies moeten niet alleen de ge
middelde kaartbeelden gepresenteerd worden, maar 
ook de bijbehorende kaarten met onzekerheden. 
Dit proefschrift 
Corwin, D.h., and K. Loague. 1996. Preface. In: D.h. Corwin and 
K. Loague (Ed.). Application of GIS to the Modeling of Non
Point Source Pollutants in the Vadose Zone. SSSA-Special Pub
lication (48):ix-xiv. 

Pedotransferfuncties kunnen de belangrijkste bron van 
onzekerheid in nationale modelstudies zijn. Deze bron 
kan echter vaak worden gereduceerd door specifieke 
functies af te leiden voor het gebied waar het model 
wordt toegepast. 
Dit proefschrift 



STELLINGEN 

6 Bij het vinden van de juiste balans tussen model com
plexiteit en parameter identificeerbaarheid moet meer 
gebruik gemaakt worden van objectieve, statistische 
criteria. 
M. van der Perk. 1997. Effect of model structure on the accuracy 
and uncertainty of results from water quality models. Hydrol. 
Proc. (U):227-239. 

7 Bij de modellering van zware metalen in de bodem 
moet rekening worden gehouden met afwijkend sorp-
tiegedrag in de ecto-organische laag. 
Dit proefschrift 

8 Ondanks het feit dat de depositie van cadmium in de 
Kempen sterk gedaald is, zullen de concentraties in 
het ondiepe grondwater tot ver in de volgende eeuw 
boven de streefwaarde voor grondwater blijven. 
Dit proefschrift 

9 Fractionering van de zware metaal voorraad in de bo
dem wordt te weinig gebruikt bij de evaluatie van 
modelconcepten. 
Dit proefschrift 

10 Voor de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het 
grondwater is de neerslagverdeling over het jaar van 
groter belang dan de jaarlijkse neerslaghoeveelheid. 
Dit proefschrift 

11 Subjectiviteit bij de interpretatie van sorptie- en af-
braakexperimenten heeft een groter effect op de bere
kende uitspoeling van bestrijdingsmiddelen dan ver
schillen in modelconcepten. 
Dit proefschrift 



STELLINGEN 

12 In modelstudies naar de uitspoeling van bestrijdings
middelen ten behoeve van het toelatingsbeleid dient in 
tegenstelling tot de huidige praktijk de term 'realistic 
worst-case scenario' objectief onderbouwd te worden. 
Hierbij kunnen landsdekkende berekeningen naar het 
areaal waarop normoverschrijding zou kunnen plaats
vinden een belangrijke rol spelen. 

Het gevaar van teveel accent op consensusvorming bij 
modellering is dat alle onderzoekers in dezelfde beer
put lopen. 
Vrij naar Breughel 

14 Een ieder die regelmatig in Nederland kampeert er
vaart geluidsoverlast als milieuprobleem nummer één. 

15 Verfrissende wetenschappelijke inzichten ontstaan 
eerder tijdens een wandeling in de vrije natuur dan 
achter de computer. 

16 Beleidsambtenaren die zeggen dat verzuring géén 
probleem is doen kennelijk niet aan sport. 

17 Om regelmatig geconfronteerd te worden met de 
complexe werkelijkheid, dient iedere bodemkundige 
modelleur een lakprofiel achter zijn PC te hangen. 

18 Het afbranden van het pannenkoekenrestaurant op de 
Posbank heeft meer effect gehad op de bezoekersdruk 
dan jarenlang praten. 
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'Ik wil weten wat ons boven het hoofd kan hangen, 
zodat de grond niet onder mijn voeten weggemaaid wordt.' 
Heer Olivier B. Bommel 
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