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1. Transpiration dominates dry season evaporation. [This thesis]

2. River flows can be substantially affected by land-use change outside the basin.
[This thesis]

3. Questions are more important for scientific advancements than answers.

4. Inter-comparisons of model results are of limited relevance for guiding future model
developments.

5. Magic that we understand is called science.

6. ’In nature, nothing exists alone.’ (Rachel Carson) Paradoxically, this has helped the
human species making itself lonelier than ever.

7. The support for evidence-based politics depends more on the public’s trust than
on the public’s knowledge in science.

8. Insufficient and excessive research dissemination both undermine the public’s trust
in science.

9. Equal treatment is seldom fair.

10. A society survives longer without laws than without ethics.

These propositions are regarded as opposable and defendable, and have been approved
as such by the promotor Prof. dr. ir. H. H. G. Savenije,

the promotor Prof. dr. J. Rockström, and the copromotor Dr. L. Gordon.



Stellingen

behorende bij het proefschrift

ROOT FOR RAIN
TOWARDS UNDERSTANDING LAND-USE CHANGE IMPACTS ON THE WATER CYCLE

door

Lan WANG-ERLANDSSON

1. In het droge seizoen wordt verdamping gedomineerd door transpiratie. [Dit proef-
schrift]

2. Rivierafvoer kan aanmerkelijk beïnvloed worden door landgebruik buiten het stroom-
gebied. [Dit proefschrift]

3. Voor wetenschappelijke doorbraken zijn de vragen belangrijker dan de antwoor-
den.

4. Voor het ontwikkelen van nieuwe modellen is het nut van modelvergelijkingen be-
perkt.

5. Magie die we begrijpen noemen we wetenschap.

6. ’In de natuur bestaat niets op zichzelf.’ (Rachel Carson). Paradoxaal genoeg, heeft
dit ertoe bijgedragen dat de mensheid eenzamer is dan ooit tevoren.

7. De steun voor ’evidence-based politics’ hangt meer af van het publieke vertrou-
wen in de wetenschap dan van de publieke kennis van de wetenschap.

8. Zowel te weinig als te veel communicatie over onderzoeksresultaten ondermijnt
het publieke vertrouwen in de wetenschap.

9. Gelijke behandeling is zelden eerlijk.

10. Een maatschappij overleeft langer zonder wetten dan zonder ethiek.

Deze stellingen worden opponeerbaar en verdedigbaar geacht en zijn als zodanig
goedgekeurd door de promotor Prof. dr. ir. H. H. G. Savenije,

de promotor Prof. dr. J. Rockström en de co-promotor Dr. L. Gordon.


