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STELLINGEN N 

Henn ruimtelijk en beslissingsondcrstcunend systeem (SDSS) voor 
allocatieproblemenn is bij voorkeur gebaseerd op een 'decision 

framework'. . 

Simulatedd annealing is een krachtig algoritme om grote ruimtelijke 
allocatieproblemenn op te lossen. 

Linearr integer programming en simulated annealing algoritmen zijn 
inn staat ruimtelijke allocatie alternatieven te genereren en passen 

daaromm goed in de 'design step' van een SDSS. 

Onzckcrheidsanalysee moet een integraal onderdeel zijn van de 
'computationall  step' van een SDSS. 

Ruimtelijkee onzekerheid kan het resultaat van een SDSS voor 
allocatieproblemenn sterk beïnvloeden. 

Dee visualisatie van onzekerheid is belangrijke informatie voor 
beleidsmakerss op het gebied van de allocatie van natuurlijke 

hulpbronncn. . 

Mctt 'multi criteria decision making' (MC'DM) technieken kunnen 
appelss met peren worden opgeteld. 

Dee Nederlandse Spoorwegen zouden het gebruik van 
optii  ma li sa tic technieken moeten optimaliseren. 

Eenn Fysisch Geograaf is in multidisciplinaire projecten vaak 
"dee derde hond in het kegclspcl" 

(Uitt II . Brusselmans, De terugkeer van Bonanza). 

Optimalisatietechniekenn kunnen de rotatieteelt van moestuinhoudcis 
efficiënterr maken en daardoor de gewasopbrengst verhogen. 


