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STELLINGEN N 

II  Kr zi|n geen modeluitkomsten en observaties muur gesimuleerde en geobserveerde 
modelresultaten. . 

2.. Door de langere meettijd met de gamma-ray methode van Calder en Wright (1986) 
/all  met deze methode het dramageproces in het kronendak nooit te identificeren 
/ i |n. . 

3.. De zonsverduistering van 1999 was een uitstekende gelegenheid om metingen te 
verrichtenn waarbij de correlatie tussen omgevingsvariabelen, zoals stralingen \ l ' l ) , 
doorbrokenn was. 

4.. ()mdat meerdere modelconcepten dezelfde empirische data kunnen verklaren 
(Duhem,, 1904 and Qume, 1951), zou elke modelleur open moeten staan om 
meerderee modclconcepten te gebruiken. 

5.. Zolang in termen van meerdere parameter sets gesproken wordt (Gl. l 'K methode, 
Bevenn and Binlev, 1992), mogen de hieruit voortvloeiende parameterwaarden nier 
fvsischh geïnterpreteerd worden 

6.. Bij het vergelijken van modelresultaten met metingen moet meer aandacht besteed 
wordenn aan de range, verdeling en signaal-ruis verhouding van de data. 

7.. 1 Iet gebauk van verschillende statistische maten om de 'goodness of fit ' aan te 
gevenn heeft geleid tot verdere verloedering van de term validatie. 

iS.. Gezien het feit dat uniek gedefinieerd is als: 'het niet bestaan van een 2e exemplaar1, 
leidtt tot de conclusie dat 'uniqueness of parameter values', waaruit identieke 
oplossingenn immer de resultante zi|n, voorbij gaat aan de normale betekenis van 
uniek. . 

9.. De opendeurstellmg, 'De afwijking russen modelresultaat en meting geeft meer 
informatiee dan de overeenkomst', is bij veel wetenschappers met doorgedrongen 
vanwegee de dichtedeurpolitiek op onderzoeksinstituten. 

1<1.. De eisen binnen de universitaire wereld om voor bevordering ui aanmerking te 
komenn zijn gebaseerd op gemakzucht: her aantal jaren buitenlandervanng en het 
aantall  publicaties zijn immers makkelijk te tellen. Werkelijke onderwijs-, onderzoeks 
enn managerskwaliteiten zijn moeilijker op de achterkant van een sigarendoos vast re 
stellen. . 

I II  De medewerkers van de onderzoeksgroep Kvsische Geografie en Bodemkunde 
behoordee de afgelopen 2 jaar tot de faculteiten: Ruimtelijkewetenschappen, 
Maatschappij-- en ("iedragwetenschappen en Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica.. Mogelijkheden tot een carncreswitch waren dus ruim voorhanden. 

Stellingenn bi| het proefschrift "Modelling Varest e rap» transpiration: bebariour, concepts and 
para/neten'para/neten' van Stefan Dekker. 




