ASPARi founders bijeenkomst 2009
Op donderdagmiddag 26 november vond de jaarlijkse ASPARi founders
bijeenkomst plaats; in de onlangs geopende locatie van het ROC Twente:
de Gieterij in Hengelo. Nadat iedereen zich had verwonderd over de
prachtig gerenoveerde oude fabriekshal, die tegenwoordig dus als school
dient, en aan de lunch was begonnen, opende André Dorée de
bijeenkomst.
Onder aanwezigheid van bijna alle founders werd er teruggeblikt op de
voortgang van ASPARi het afgelopen jaar. Zo hebben we twee nieuwe
founders mogen verwelkomen, zijn de ‘bijeenkomsten vakgenoten’
gehouden, zijn publicaties geschreven en heeft Seirgei veel vooruitgang
geboekt met zijn onderzoek naar Process Quality improvement (PQi). Uit het onderzoek komen
inmiddels enkele tools en methoden die samen de ASPARi Suite vormen. De financiele bijdragen van
de Founders zijn vooral ingezet voor de aanschaf van apparatuur. In het komende jaar verwachten
we de afronding van Seirgeis’s onderzoek en enkele afstudeerders, een voortzetting in onderzoek
naar PQi’s en het visualiseren daarvan.
Na deze algemene update waren er vier presentaties. Om te
beginnen informeerde Henny ter Huerne de aanwezigen over het
voorstel band-wegdek contact. Daarna hield Seirgei een presentatie
over de resultaten van zijn onderzoek. Tot slot gaven Frank
Bijleveld en Robbert Koppenhagen ieder een presentatie over hun
afstudeerverrichtingen bij respectievelijk Ooms en BAM Wegen.
Vervolgens was ruim de tijd ingepland voor een gedachtewisseling
over voortzetting van ASPARi en de mogelijke speerpunten . Welke problemen ondervinden de
founders in de asfaltwegenbouw, welke ontwikkelingen zien zij, en hoe kan ASPARi in zijn geheel hier
aan bijdragen? Als vervolg op de gedachtewisseling zal vanuit de
UT een road map voor ASPARi worden gemaakt. Die road map zal
eind januari met de Founders worden besproken. Na verbetering
en prioritering zullen dan ook projecten en financiering aan de
orde komen.
Aansluitend was in hetzelfde mooie gebouw de Meet & Greet
bijeenkomst van de werkplaats Innovatieve Toepassingen GWW
van IPTB/Pioneering. Pioneering maakt deel uit van het Cluster Bouw van het Innovatieplatform
Twente, gericht op innovatie. Vanuit Pioneering zal ook financiering komen voor de voortzetting van
het onderzoek van Seirgei. De Meet & Greet bestond uit enkele presentaties, discussie en een
afsluitende borrel. Het merendeel van de Founders ging ook naar de Meet & Greet.

