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MIPLIB-voorbeelden2, overtrof LocalSolver onlangs de 
beste MIP-solvers. Een voorbeeld is het car sequency pro-
bleem3, dat bestaat uit het plannen van auto’s naar verf- 
en assemblagelijnen rekening houdend met sequency 
voorwaarden. De oplossing van LocalSolver was na 10 
seconden beter dan die van de beste MIP-solvers in één 
dag rekentijd. 

Het vermogen om grootschalige combinatorische 
problemen aan te pakken op deze model-and-run wijze 
werd geïllustreerd tijdens de Roadef/Euro Challenge 
20124, waar de opdracht was om de processen op Goog-
le-servers te herschikken, rekening houdend met ver-
schillende bronnen en afhankelijkheidsvoorwaarden. Als 
25ste gerangschikt van de 82 deelnemende teams was 
LocalSolver de enige model-and-run, general-purpose 
solver die zich kwalificeerde voor de finaleronde. Het 
team van LocalSolver paste een honderd regels bevat-
tend model toe dat binnen één dag tijd was geschreven. 
Meer resultaten op zowel academische als industriële 
problemen kunnen worden gevonden in Benoist et al. 
(2011) of op de website van LocalSolver.5

In 2012 was LocalSolver gereed om van een onder-
zoeksproject over te gaan naar een commercieel product. 
Heden te dage wordt het in verschillende industrieën over 
de hele wereld gebruikt, van het maximaliseren van tele-
visiereclame-inkomsten in Frankrijk tot het optimaliseren 
van de toelevering van een bakkerij in Japan (een niet-
lineair probleem met drie miljoen 0-1 beslissingen!). Lo-
calSolver ontwikkelt zich in de richting van een volledige, 
alles-in-een programmerings solver met alle optimaliza-
tietechnieken (Mixed-integer en niet-lineaire programme-
ringstechnieken, constraint programming en satisfiability 
technieken, local en direct search technieken). De volgen-
de versie 4.0, die gepland staat voor het eind van 2013, zal 
de eerste stap zijn in de richting van deze nieuwe genera-
tie wiskunde programmerings solvers voor grootschalige 
mixed-variable niet-convexe optimalisatie. Deze nieuwe 
versie zal verscheidene nieuwe belangrijke functies bie-
den vanuit functioneel en technisch oogpunt: kleine 
omgeving stappen om te optimaliseren over continue of 
gemengde beslissingen; verkenning van grote, exponen-
tieel grote omgevingen bij 0-1 of gemengde beslissingen 
gebruikmakend van enkele zoekboomtechnieken (bij-
voorbeeld afrondingsheuristieken op basis van lineaire 
relaxatie); verkenning van grote omgevingen bij continue 
beslissingen door het herzien van opeenvolgende lineaire 
programmeertechnieken voor niet-lineair programmeren 
(gebaseerd op een simplexalgoritme); berekening van on-
dergrenzen gecombineerd met voorwaarden propagatie 
en duale lineaire relaxatie.

Noten
1. www.localsolver.com
2. www.localsolver.com/misc/LocalSolver_ECCO_2013.pdf
3. www.challenge.roadef.org/2005/en
4. http://localsolver.com/new.html?id=3
5. www.localsolver.com
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In 2011 sprak ik bij de finale van de Nederlandse Wiskun-
de Olympiade. Van de ruim 5.000 leerlingen die mee-
deden aan de voorronde kwamen op die dag de beste 
150 naar de finaleronde om zich te kwalificeren voor het 
Nederlands team. Tijdens de wedstrijd gaf ik mijn pre-
sentatie. Niet voor de finalisten, die waren driftig in de 
weer met sommen, maar voor hun ouders.

De meeste ouders keken aanvankelijk wat angstig, 
maar raakten gaandeweg geboeid, zeker toen ik na wat 
formules aangaf dat wiskunde ook nuttig kan zijn, en dat 
de maatschappij wiskundigen hard nodig heeft. Ik be-
grijp de ouders ook wel. Je zult maar een kind hebben 
dat wiskunde leuk vindt, en zelfs overweegt het te gaan 
studeren. Wat zeg je tegen zo’n kind, als ouder? Zijn er 
geen andere studies, waar je later wat meer mee kunt? Ik 
ben geneigd om nee te zeggen.

Wiskunde is niet stoer in Nederland. Nog steeds 
laten velen op feestjes geen kans onbenut om te zeg-
gen hoe slecht ze wel niet in wiskunde waren. Vreemd, 
want met onze sportprestaties doen we in de regel het 
tegenovergestelde. Het tij lijkt echter wel te keren. De 
laatste jaren gaan meer scholieren wiskunde studeren. 
In 2006 nog lag de jaarlijkse instroom in Nederland 
onder de 200, maar sindsdien is er een duidelijke op-
waartse trend zichtbaar. De instroom is sinds 2006 
grofweg verdrievoudigd. Wiskunde wordt steeds po-
pulairder.

Deze ontwikkeling laat zich moeilijk verklaren. Ligt 
het aan de toegenomen media-aandacht, of betere voor-
lichting op de middelbare school? Dat zal vast helpen. 
Maar ik denk dat het bovenal een natuurlijke ontwikke-
ling is. Een kwestie van vraag en aanbod. Uit een onder-
zoek van Elsevier van deze zomer bleek dat wiskundigen 
vrijwel meteen een vaste baan vinden, in de huidige ar-
beidsmarkt vrij zeldzaam. De maatschappij – bedrijfsle-
ven, onderwijs en wetenschap – ontvangt je met open 
armen.

Goed om te weten, en ook wel stoer, zou je zeggen. 
Maar zie hier de spagaat van de wiskundige. Enerzijds is 
er het verlangen naar die abstracte wereld, met de uitda-
gende som en de prachtige formule, en anderzijds is er 
de roep uit de echte wereld van de toepassing. En toch 
kan dat samengaan. Als wij voorlichting geven aan mid-
delbare scholieren, of beter nog, aan hun ouders, dan 
kunnen we eerst een prachtige stelling bewijzen, dan 
een maatschappelijk relevante toepassing laten zien, en 
op de laatste slide de harde carrièrecijfers tonen. Daar-
mee zeggen we niets te veel, en kiest een scholier voor 
een wiskundeopleiding, dan kunnen we de drie elemen-
ten van de presentatie ook waarmaken.
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