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1. Traag en snel desorberende fracties zijn niet alleen kinetisch verschillend, maar ook 
anderszins verschillend. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 5 en 8. 

2. Trage desorptie kan leiden tot een reductie van risico's op korte termijn, met een 
factor 3 tot 10 gemiddeld over verschillende stoffen in verschillende sedimenten. 
Deze factor kan echter variëren van 1 tot circa 50, waardoor het nodig is om per 
locatie en per stof de mate van trage desorptie te meten. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 4,9,10,11,12,14. 

3. De mate waarin een sedimentgebonden organische verontreiniging biologisch 
afgebroken kan worden, is in te schatten uit de mate van desorptie naar Tenax in 
ongeveer 24 uur. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 14. 

4. De term "aging" zou niet meer gebruikt moeten worden, omdat deze niet 
eenduidig is. Beter kan er gesproken worden van "trage desorptie" of 
"incubatietijd", omdat dan aangegeven wordt wat precies bedoeld wordt. 

5. Door de beperkte trage sorptiecapaciteit is de mogelijke reductie in korte-termijn 
risico's onder invloed van trage desorptie het kleinst voor de meest vervuilde 
sedimenten, en kan jarenlange applicatie van pesticiden leiden tot een relatief 
steeds grotere mate van uitspoeling. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 8 en 9. 

6. Om de data van Kan et al. te verklaren, hoeft er bij trage (of irreversibele) sorptie 
niet noodzakelijkerwijze een omlegging in het organisch materiaal plaats te vinden, 
zoals deze auteurs voorstellen. 
Kan, Fu, Hunteren Tomson, Environ. Sei. Technol. 1997, 2176-2185. 

7. Wanneer de snelheid en mate van afname van beschikbaarheid van 
sedimentgebonden verontreinigingen verschillen tussen enerzijds een bepaald 
oplosmiddel als extractant en anderzijds bacteriën/organismen, zal het moeilijk zijn 
om van daaruit een chemische voorspellingsmethode voor biologische 
beschikbaarheid te vinden. 
Chung en Alexander, Environ. Sei. Technol. 1998, 855-860. 



8. De bewering van LeBoeuf en Weber dat er een glasovergang in natuurlijk 
organisch materiaal plaatsvindt, dient met wetenschappelijke achterdocht te 
worden beschouwd. 
LeBoeuf en Weber, Environ. Sei. Technol. 1997, 1697-1702. 
Graberen Borisover, Environ. Sei. Technol. 1998, 3286-3292. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 6. 

9. De mogelijkheid dat toekomstige generaties het milieu even weinig van belang 
vinden als de huidige generatie, mag niet leiden tot cynisme binnen milieubeleid en 
-onderzoek. 

10.Het uitvoeren van onderzoek in eigen huis is voor een kennis- en adviesinstituut 
een essentiële voorwaarde om op een goede manier extern onderzoek te kunnen 
initiëren en begeleiden. 
Projectleidersdag WSC, februari 1998. 

11 .Het is een paradox dat er zoveel gevlogen moet worden voor het bijwonen van 
congressen die gericht zijn op verbetering van het milieu. 

12.Het halen van een finaleplaats bij een loopnummer op een mondiaal 
atletiektoernooi is een grotere prestatie dan het halen van een olympische 
schaatstitel. 

13.Wie zegt dat economische vluchtelingen niet welkom zijn in Nederland, dient zich 
wel te realiseren dat de slechte economische omstandigheden in het land van 
herkomst meestal een gevolg zijn van het gedrag van "ons" in het rijke deel van de 
wereld. 

14.Aangezien stoplichten uitsluitend nodig zijn omdat er zo ontzettend veel auto's 
rondrijden, is het volkomen terecht wanneer fietsers door rood rijden. 
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