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STELLINGEN 

1. Analyse van 'time domain reflectometry (TDR)' metingen zonder subjectieve 
analyseparameters zal steeds belangrijker worden naarmate de acquisitie en de 
analyse van TDR metingen verder worden geautomatiseerd (ditproefschrift). 

2. De nauwkeurigheid van de bepaling van de frequentieafhankelijke diëlektrische 
permittiviteit door middel van inverse modellering van netwerk analyzer metingen 
met 3- en 7-poots TDR sensoren wordt beperkt door de modelfout van het 
scatterfunctie-model (ditproefschrift). 

3. Het idee om de gevoeligheid van inverse modellering te vergroten door in plaats van 
alle metingen slechts de meest informatieve metingen te gebruiken, leidt in ieder 
geval voor de inverse modellering van TDR metingen tot een overschatting van de 
'equifinality'-problemen (ditproefschrift, in reactie op Weerts et al., 2001). 

4. Het is verontrustend dat de gemeten kabelweerstand niet overeenkomt met de 
gekalibreerde kabelweerstand op basis van geleidbaarheidsmetingen met TDR (dit 
proefschrift). 

5. De belangrijkste openstaande vraag in het onderzoek naar het meten van het 
bodemwatergehalte met de 'ground wave' van GPR is die naar de meetdiepte van 
deze methode (ditproefschrift). 

6. Het gebruik van variogram-modelparameters als samenvatting van de gemeten 
ruimtelijke variatie zoals gebruikelijk in studies naar de ruimte-tijd ontwikkeling van 
bodemwatergehalte moet, gezien de vaak grote onzekerheid van deze model
parameters, gepaard gaan met een maat voor de betrouwbaarheid (ditproefschrift). 

7. Het is onwaarschijnlijk dat één enkele nieuwe meetmethode zal leiden tot een 
doorbraak op het gebied van de beschrijving van het bodemwatergehalte in ruimte 
en tijd. Vooruitgang is pas te verwachten als meerdere databronnen op een 
intelligente manier worden gecombineerd, zodanig dat er rekening wordt gehouden 
met de sterke en zwakke kanten van elke bron. Data assimilatie zal hier bij een 
belangrijke rol spelen, (vrij naar McLaughlin, 1995). 

8. Het Nederlandse democratische ideaal is het compromis: iedereen is pas tevreden 
als niemand zijn zin krijgt. 

9. Het is altijd weer verassend hoe uitermate complex iets eenvoudigs kan zijn. 

10. The best things in life are not things (Amerikaanse bumpersticker). 

(Stellingen bij het proefschrift 'Measuring soil water content with time domain reflectometry and 
ground-penetrating radar, accuracy, reproducibility andfeasibility'van Sander Huisman). 




