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S T E L L I N G EN N 

dd hi) lif t proefschrift " 1 hermodynamic approaches tor the environmental 
emistryy of organic pollutants". 

11 let gas-water stofuitwisselingsmodel, afgeleid van de kiemtheorie, is 
gehaseerdd op een incorrecte interpretatie van de correlatie nissen de 
enthalpiee en de entropie van dit proces. 

(XathansonetaL(1996)}.(XathansonetaL(1996)}. Phys. Chem., 100, 13007-13020; Dit proefschrift, 
hoofdstukhoofdstuk 5) 

QSARs,, ontwikkeld binnen de milieuchemie, suggereren vrijwel altijd een 
veell  te hoge nauwkeurigheid doordat de onnauwkeurigheid van de 
eindpuntenn gebruikt voor haar afleiding niet meegenomen wordt in haar 
statistischee evaluatie. 

(Dit(Dit  proefschrift, hoofdstuk 6) 

Omm isomeerproducrverdelingen van stofgroepen zoals PCBs en dioxinen uit 
vrij ee vormingsenthalpieën binnen een factor tien te berekenen, moeten deze 

eenn experimentele nauwkeurigheid bezitten die nauwelijks te bereiken is. 

(Ditproefschrift,(Ditproefschrift, hoofdstuk 3 en 4) 

Inn de holistische, vitalistische, visie op de ecologie gaat men uit van cycli van 

natuurlijkee evenwichten. Vanuit de thermodynamica is het gebruik van het 
woordd evenwicht hier incorrect. 

(Ditproefschrift,(Ditproefschrift, hoofdstuk 1) 

Inn de cybernetische visie op de ecologie wordt gebruik gemaakt van 

informarie-entropiee en thermodynamische entropie zonder dat men 
informatie-entrnpiee relateert aan haar thermodynamische equivalent. 

(Patten(Patten and Odum (1981) American Naturalist, 118, 886-895; Zubarev et al 

(1996)(1996) pp 54-68 en 117 129) 

Hvenwichtsconstantenn zoals KD<>O dient men meer te beschouwen als een 

adsorptie-eigenschapp met gebruikmaking van een verdelingsfunctie over 
microscopischee bindingsenergieën. 

(Krop(Krop et al. (2001) Rer. Environ. Contain, 169, 1122; Garcés and Mas 

{1998){1998) Environ. Sa.TechnoL, 32, 339-548) 

Zero-tolerancee wordt slechts toegepast op nullen. 

Juistt de toename van de mobiliteit, het aantal eenpersoonshuishoudens, en 
vann de benodigde leet- en werkruimte in Nederland maakt het land voller. 

(Centraal(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2003) 




