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Stellingen
Behorende bij het proefschrift “Bridging policy targets and aquatic ecosystem responses” door
P.J.T.M. van Puijenbroek.
Amsterdam, 26 juni 2019.

1.

Het aanleggen van riolering zonder goede waterzuivering leidt tot een achteruitgang van de
waterkwaliteit. Deze thesis

2. Alhoewel de Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijn beiden als doel hebben om de
biodiversiteit te behouden, hebben zij geen synergie in hun uitwerking en is de integratie van
water- en natuurdoelen niet in zicht. Deze thesis
3. Herstel van biodiversiteit gaat vaak traag en op kleine schaal; de verwachtingen voor de
effectiviteit van het beleid zijn daarom te hoog. Deze thesis
4. De nadelen van dammen zijn niet opgelost met een vispassage. Deze thesis
5. Met de KRW-beoordelingsmethode kunnen geleidelijke veranderingen van ecosystemen niet
worden opgemerkt. Deze thesis
6. Zonder analyse van historische trends kunnen geen toekomstscenario’s worden gemaakt. Deze
thesis
7. Privatisering van natuurgebieden leidt tot achteruitgang van de maatschappelijke baten van
natuur.
8. De Natuurschoonwet kan leiden tot fragmentatie van natuurgebieden, omdat een
samenhangend beheer met aangrenzende natuurgebieden niet is geregeld.
9. Bij een goed functionerend aquatisch ecosysteem kan duurzame visserij een belangrijke
ecosysteemdienst zijn.
10. Met de wolf in de Oostvaardersplassen is het beheren van grote grazers niet meer nodig.
11. Koks moeten in hun eigen restaurant een week vegetarisch eten om hun eigen vegetarische
menu te ervaren.
12. Het draagvlak voor belasting op vliegen kan worden vergroot door deze inkomsten ten goede te
laten komen aan verbetering van internationaal treinverkeer en verlaging van belasting op trein
en auto.

