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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Salt-marsh sediment; Natural γ-radioactivity and spatial patterns
van 

Alma V. de Groot

1. Een eenvoudige correctie voor het watergehalte van de bodem is noodzakelijk om de resultaten 
van in-situ metingen van gammastraling te kunnen interpreteren.

(dit proefschrift)

2. Het is niet mogelijk om de dikte van kwelderafzettingen nauwkeurig te bepalen aan de hand 
van in-situ natuurlijke gammastraling in combinatie met een eendimensionaal twee-
lagenmodel. Daarom blijven meer arbeidsintensieve traditionele metingen noodzakelijk om 
kwelderopslibbing te bepalen.

(dit proefschrift)

3. Gezien de beperkte reikwijdte van ‘washover’afzettingen (dit proefschrift) en de lage frequentie 
waarmee overwash optreed, wordt de invloed van washovers op kwelders van Waddeneilanden 
overschat.

(in reactie op: Ehlers, 1988, The morphodynamics of the Wadden Sea. Eleveld, 1999, PhD-thesis,
Universiteit van Amsterdam. Het Tij Geleerd, 2008, Eilanden natuurlijk)

4. Opslibbing van kwelders vindt plaats in complexe ruimtelijke patronen. Sedimentatiemetingen 
die niet gelijkmatig over een hele kwelder zijn verdeeld, zijn daarom niet geschikt om het
vermogen te bepalen van deze kwelder om mee te groeien met zeespiegelstijging.

(dit proefschrift en French, 2006, Marine Geology 235, 119 - 136)

5. Dat een verband statistisch significant is, wil nog niet zeggen dat het ook van belang is.
(Field, 2005)

6. Als radioactief verval inderdaad wordt beïnvloed door neutrino’s, en dus door de afstand tot 
grote neutrino-emitters zoals de zon (Mullins, New Scientist, 27 juni 2009), dan moet niet 
alleen ons beeld van verval worden bijgesteld, maar ook de resultaten van een deel van de 
radiometrische dateringsmethoden.

7. Natuurherstelprojecten zonder oorspronkelijke bodemvormen en ongestoorde
geomorfologische processen leveren geen echte natuur op.

8. Wanneer ideeën over natuurbescherming eenmaal zijn vastgelegd in natuurwetgeving, bestaat 
het risico dat gebiedsbeheer wordt beperkt tot het voldoen aan deze regels, in plaats van dat 
recht wordt gedaan aan het ecosysteem.

9. “Om hetzelfde gevoel van timing te bewerkstelligen in een ander tempo, past een musicus zijn 
timing aan het tempo aan.”

(Honing, 2004, De Groene Amsterdammer, week 45
Desain & Honing, 1994, Psychological Research 56: 285 – 292;
Honing, 2006, Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 32(3), 780 – 786)

Voor (koor)dirigenten valt dit samen met een fysiek gewenste verandering in de slag met
verandering in tempo.

10. In tegenstelling tot wat meestal wordt aangenomen, zijn vrouwen gemiddeld niet praatgrager 
dan mannen.

(Mehl et al., 2006, Science 317, 82)

11. Nederlanders gaan er van uit dat buitenlanders ook nee kunnen zeggen.


