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Meer dan ooit is het moment
aangebroken om onze gebouwde
omgeving te overdenken. Met de
blik op de situatie van vandaag,
maar ook op die van morgen,
is het nu een uitgelezen moment
om te dromen over duurzame
oplossingen. Om aspiraties de
vrije loop te laten en noviteiten te
ontwikkelen.
Stichting Hoogbouw daagt
innovatieve denkers en doeners uit
om met voorstellen te komen die het
innovatief denken over hoogbouw
naar een hoger niveau tillen.

Aanvraag
onderzoeksbijdrage
Stichting
Hoogbouw

Vooraf

Stichting Hoogbouw heeft als doel om hoogbouw in Nederland letterlijk en
figuurlijk naar een hoger plan te tillen. De stichting brengt regelmatig partijen
bijeen om kennis te delen en te netwerken. Daartoe organiseert de stichting
bijeenkomsten en studiereizen, publiceert ze nieuwsbrieven en is ze betrokken bij
studies en publicaties die relevant zijn voor haar focus.

Toronto Tree To wer
Pe nda

Stichting Hoogbouw wordt ondersteund door een netwerk van donateurs:
bedrijven en individuen die beroepsmatig betrokken zijn bij het ontwerp,
bouw en realisatie van hoogbouw in Nederland. Zij ondersteunen niet alleen
de activiteiten van Stichting Hoogbouw, maar vormen tevens een actieve
gemeenschap hoogbouw-professionals in Nederland.

Aanvraag onderzoek

Stichting Hoogbouw ondersteunt onderzoek financieel wanneer het bijdraagt
aan de doelstellingen van de stichting en de belangen van de donateurs. Het
maximale bedrag dat aangevraagd kan worden bedraagt €10.000 (BTW niet
van toepassing).
Stichting Hoogbouw stelt als voorwaarde dat de resultaten van het onderzoek
gedeeld worden met de stichting, haar donateurs en een breed publiek. Open
science is daarbij het uitgangspunt.

Brink Tower
Me canoo

Relevante thema’s

Het bestuur van Stichting Hoogbouw beoordeelt de inzendingen. Het doel is
exemplarisch en innovatief onderzoek te stimuleren. Thema’s die het bestuur
relevant acht zijn onderstaand weergegeven. De lijst is niet uitsluitend:
Duurzame Hoogbouw
In hoeverre het project een aanmerkelijke bijdrage levert in het duurzaam
bouwen en duurzaam gebruiken van hoogbouw. Denk aan technische
maatregelen op het gebied van materialen, water en energie, maar ook de mate
waarin het project een voorbeeld vormt op het gebied van energietransitie,
klimaatadaptatie en/of circulariteit.
Economische slimme Hoogbouw
Onderzoek naar de kosten-effectieve oplossingen, grensverleggende
gebruiksconcepten, en de economische meerwaarde van hoogbouw. Tevens
kan dit onderzoek betrekking hebben op innovatie op gebieden als organisatie,
proces en communicatie in het bouwproces of de levensduur.

CasaNo va
Ba rcod e A rch it e c t s

Maatschappelijke Hoogbouw
De leefbaarheid en de toegankelijkheid van hoogbouw, de betaalbaarheid voor
een brede bevolkingsgroep. Tevens van toepassing is het vestigingsklimaat voor
bedrijven, winkels en voorzieningen en de positionering van het gebouw in de
stad. De waardering van en door bewoners, gebruikers en/of omwonenden (het
publiek) is hier ook integraal onderdeel van.

Termijnen

Inzending

31 oktober om 12:00 uur dient de inschrijving binnen te zijn (in te dienen via
info@hoogbouw.nl). Stichting Hoogbouw maakt op 18 november 2020 de drie
geselecteerden bekend op het congres ‘Wat is toekomstbestendige hoogbouw’ in
Utrecht. Voor meer informatie zie:
www.stichtinghoogbouw.nl/wat-is-toekomstbestendige-hoogbouw

Om een selectie te kunnen maken van goede projectplannen vragen wij
u in maximaal twee pagina’s A4 het onderzoeksidee kenbaar te maken,
gebruikmakend van het onderstaande format.
a. Samenvatting
Omschrijf in 200 woorden (half A4) de kern van het onderzoek.
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b. Uitdaging
Een onderzoek kan starten vanuit een probleem, een onderzoeksvraag, een
uitdaging of een kans. Omschrijf in 200 woorden (half A4) wat het voorgestelde
onderzoek probeert te bereiken. Dus: welk probleem probeert het op te lossen,
welke vragen worden beantwoord, of welke kansen worden gegrepen?
c. Methode
Wat is de voorgestelde werkwijze of methode om tot resultaten te komen?
Maximaal 100 woorden.
d. Resultaat/product
Hoe worden de resultaten van het onderzoek overgedragen aan Stichting
Hoogbouw, haar donateurs en het brede publiek?
Maximaal 100 woorden.
e. Onderzoeker/team
Wat is de ervaring ten aanzien van hoogbouw die u meebrengt. Oftewel: wat
heeft u of het team eerder op dit terrein gedaan dat ons het vertrouwen geeft dat
dit project in goede handen is.
Maximaal 100 woorden.
f. Kennisopbouw
Hoe of in welke mate sluit het onderzoek aan of bouwt het voort op eerder
onderzoek op het gebied van hoogbouw?
Maximaal 100 woorden.
g. Support
Noem drie donateurs van Stichting Hoogbouw bij naam die het onderzoek een
warm hart toedragen. Vergezel de aanvraag van correspondentie waaruit dit
blijkt (brief, e-mail et cetera).
Voor meer informatie zie www.stichtinghoogbouw.nl/donateurs

Administratieve voorwaarden
a. Communicatie
Informatie kan worden ingewonnen via Christa van Vlodrop via
info@hoogbouw.nl of telefonisch 06 28704322.
b. Taal
De inzendingen dienen in de Nederlandse taal te worden gedaan.
c. Wie kan er mee doen
Iedereen kan een inzending doen.
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