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Stellingen n 
behorendd bij het proefschrift "Monitoring of salt-marsh vegetation by sequential mapping" 
doorr John Janssen 

1.. De meerwaarde de landschapsgeleide methode ten opzichte van de fotogeleide methode 
off  digitale beeldverwerking bestaat uit de fysiotoop-informatie die wordt ingewonnen. 
Dezee kan van essentieel belang zijn om voorspellingen te doen over de ontwikkeling 
vann vegetatie (hoofdstuk 2 van dit proefschrift). 

2.. Indien de informatie op een vegetatiekaart, de beheersvraag en ecologische modellen 
voorr interpretatie niet op elkaar aansluiten op één hiërarchisch niveau, levert een 
vegetatiekaartt geen relevante informatie (hoofdstuk 2 van dit proefschrift). 

3.. De landschapsgeleide methode moet worden aangepast tot de 'oude grenzen methode' 
omm geschikt te zijn voor monitoring (hoofdstuk 5 van dit proefschrift). 

4.. Luchtfoto-informatie en digitale beeldverwerking leveren complementaire informatie. 
Dee combinatie van beide methoden biedt daarom veel potentie voor monitoring in 
natuurgebiedenn (hoofdstuk 10 van dit proefschrift). 

5.. De thematische schaal van een kaart dient afgestemd te worden op de beheersvraag. de 
ruimtelijkee schaal op gebiedsspecifieke kenmerken. Daar beide schalen onafhankelijk 
afgestemdd worden, is het niet mogelijk om één optimale remote sensing methode aan te 
duidenn voor een beheersvraag (hoofdstuk 11 van dit proefschrift). 

6.. Vegetatiekarteringen en onderzoek aan permanente kwadraten leveren complementaire 
informatiee en moeten daarom bij voorkeur naast elkaar worden uitgevoerd (Londo, 
1974;; Kloosterman, 1991). 

7.. Without a known accuracy, a remote sensing product cannot be used reliably, and 
therefore,, has limited applicability (Fenstermaker 1994). 

8.. Bij het gebruik van fysiotoop-informatie. bijvoorbeeld 'lage kwelder', voor de 
beschrijvingg van een legenda op een vegetatiekaart, dient duidelijk te worden gemaakt 
off  deze beschrijving is afgeleid van vegetatietypen of is gebaseerd op luchtfoto-
interpretatie. . 

9.. De ontwikkeling van een Puccinellietum mariümae naar een Artemisietum maritimae 
opp het Nieuwlandsrijd wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een lichte afname in de 
begrazingsintensiteitt in het gebied. 

10.. Kleurenblindheid is geen beletsel om aan beeldverwerking te doen. 

11.. 2b or not 2b. that's the question for a plantsociologist. 




