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Stellingen behorende bij het proefschrift
Models and Algorithms for
Railway Line Planning Problems
1. Het comfortabel vervoeren van het groeiende aantal treinreizigers begint bij het
opstellen van een lijnvoering waarbij rekening gehouden wordt met het efficient
gebruik van materieel en personeel.
//oo/istu&en 2 f « 5 ran dit
2. Met behulp van 6ranc/i-and-cut kunnen in korte tijd gegarandeerd-goede oplossingen gevonden worden voor het kosten-minimaliserende lijnvoeringsprobleem.
wan d»< proe/scAn/lt.
3. Zelfs tussen equivalente modeUeringen kunnen grote verschillen bestaan.
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4. De voorgestelde opsplitsing van het probleem voor het optimaliseren van de stops
van treinlijnen in een groot aantal kleinere deelproblemen zorgt voor een significante verbetering in de oplosbaarheid van het probleem.
von dti proc/jc/iri/t.
5. Het vinden van een oplossing voor een probleem is beduidend eenvoudigcr wanneer
niet allecn oplossingcn van het soort "of het een, of het ander" inogelijk zijn, inaar
ook oplossingen hier tussenin. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn geheeltallige
lineaire programmeringsproblemen.
6. De complexiteit van het vinden van een goed voorbeeld is vaak hoger dan de
complexiteit van hetgeen beschreven wordt.
7. Inside every large problem is a small problem struggling to get out.
i/oare 'a Latu o/ Large Probierrw—Fortune
8. Het niogelijke aantal vergelijkende statistieken is exponentieel in de grootte van
de beschreven data.
9. De laatste woordjes wegeu het zwaarst.
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