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Stellingen behorend bij het proefschrift

Restoration of salt marshes
van Mineke Wolters

1. Statistisch verantwoord ecologisch onderzoek leidt gemakkelijk tot fysiek onverantwoorde 
belasting.

2. Het toeschrijven van grootschalige erosie van kwelders aan het kleinschalige graaf- en 
fourageer gedrag van de Zeeduizendpoot duidt op een beperkte visie (Hughes & Paramor 
2004, Journal of Applied Ecology 41, 440-448; Hoofdstuk 2 van dit proefschrift).

3. De kunst van het kunstschilderen is het weergeven van wat we zien, niet van wat we weten.

4. Data analyse is een kunst.

5. Het beperken van kinderen in hun vrijheid met als doel ze te beschermen heeft als gevolg 
het verlies van zelfstandigheid en daardoor een toename van  hun kwetsbaarheid.

6. Geen tijd betekent veelal geen prioriteit.

7. Het verzoek van editors te refereren naar artikelen uit het eigen tijdschrift doet afbreuk aan 
de kwaliteit van dat tijdschrift.

8. Het uit het oogpunt van de inwendige hygiëne scheiden van de koud- en warmwaterkranen 
in Engeland bevordert niet de uitwendige hygiëne.

9. De discussie over het gebruik van structurele versus functionele parameters voor de evaluatie
van ecologische herstelprojecten wordt semantisch zodra structurele parameters over
langere tijdschaal worden gemonitored (Zedler 1996, Ecological Applications 6, 33-37).

10. Het grote aantal artikelen dat voorschrijft hoe het success van ecologische herstelprojecten
geëvalueerd dient te worden staat in geen verhouding tot het aantal artikelen dat op basis 
van empirische gegevens succes evalueert (o.a. Ruiz-Jaen & Aide 2005, Restoration Ecology
13, 569-577).

11. Het gebrek aan concrete doelen voor natuurherstelprojecten belemmert zowel het weten-
schappelijk onderzoek als de inrichtings- en beheersmaatregelen (Hoofdstuk 3 van dit
proefschrift).

12. Door de natuur de ruimte te bieden hebben we geen Hansje Brinkers nodig (Hans Brinker or 
the silver skates, Mary Mape Dodge; pagina 2 van dit proefschrift) 
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