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Stellingen 

1. Modelvergelijkingen zijn essentieel voor het vergroten van onze kennis over het 
functioneren van ecosystemen. 

2. Het meten van stuurvariabelen als straling, temperatuur en luchtvochtigheid vlak 
boven het bos is geen goede maat voor wat een bos echt "voelt'. 

3. Onzekerheden in geoptimaliseerde parameterwaarden zeggen zeker zoveel over 
het bestudeerde systeem als de geoptimaliseerde parameterwaarden zelf. 

4. Een betrouwbare kwantificering van de gevolgen van klimaatsverandering voor 
de relatie tussen bosgroei en boswaterverbruik is pas 50 jaar na nu mogelijk. 

5. De "empirical models' van de ene schaal zijn de process-based models' van een 
hoger schaalniveau. 

6. Een goed inzicht in de terugkoppelingen tussen biotiek en abiotiek is essentieel 
om onze kennis over het functioneren van ecostemen fundamenteel te vergroten. 

7. Een groot gevaar van uitgebreide process-based models als FORGRO is 'getting 
all the nouns without the verbs'. 

8. Het misverstand in de Bijbel dat schapen hun herder zouden volgen, terwijl ze 
toch vaak gedreven moeten worden, komt terug in de huidige relatie tussen 
wetenschap en de term 'maatschappelijke relevantie'. 

9. Om de relatie tussen bodemvocht en de waterstress van bomen en de parameters 
van deze relatie, 'precies' te kunnen vaststellen dient prinses Irene zo snel 
mogelijk betrokken te worden bij het boshydrologisch onderzoek. 

10. Een mogelijk oplossing voor een evenwichtige perceptie van verschillende 
processchalen zoals genoemd door Soren Kierkegaard, 'Ik wou dat ik een bril 
had waarvan het ene glas 50 keer vergroot en het andere 50 keer verkleint', leidt 
helaas tot knallende hoofdpijn. 

(Stellingen bij het proefschrift -Quantification of the mutual relationships between forest 
growth and forest water use' van Mark van Wijk) 
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en vroeg hem naar de stand van het roodwild. 
Hij draaide er om heen en trok verlegen 
met een schoenpunt raadsels in het grint. 

Ik was hem sinds zijn aanstelling genegen 
en hij mij wederkerig goedgezind. 
Waarom werd ik opeens geheel ontsteld, 
of hij reeds maanden iets had doodgezwegen? 
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voortdurend voor elkaar te verschijnen. 
De bomen stonden naar ons toegebogen. 
Toen klonk ginds op het huis de etensbel. 

Gerrit Achterberg (1905 - 1962) 




