Stichting "Het Lamminga Fonds"
Doel en werkwijze
De Stichting geeft financiële ondersteuning aan onderzoekprojecten binnen het natte domein van de Civiele Techniek, die van betekenis zijn voor landen in ontwikkeling.
Aanvragen voor ondersteuning dienen gericht te worden aan het Bestuur ter attentie van
de Secretaris, Postbus 5048, 2600 GA Delft. Een aanvraag wordt gedaan door een hoogleraar van de Faculteit CiTG (TUD), van UNESCO-IHE (IHE) of de Faculteit Construerende Wetenschappen van de Universiteit Twente. De aanvraag dient een korte omschrijving van het project te geven (ca. 1 A4), alsmede het gespecificeerde bedrag, waarvoor
financiële ondersteuning gevraagd wordt. Aanvragen die niet voldoen aan de hieronder
genoemde criteria, worden direct afgewezen. Over andere aanvragen beslist het Bestuur.
Er wordt naar gestreefd om deze beslissing binnen een maand aan aanvrager kenbaar te
maken.
Historie
Het fonds is gesticht op 20 september 1920 door prof.ir. A.G. Lamminga, die als civiel en
waterbouwkundig ingenieur in het toenmalig Nederlands Indië werkte en daarna ook als
hoogleraar Irrigatie en Drainage verbonden was aan de Technische Hogeschool te Delft.
De aanvankelijke doelstelling van het fonds was dan ook beperkt tot bevordering van het
waterbouwkundig onderzoek in Nederlands Indië. Het Bestuur van de Stichting, bestaande uit hoogleraren van de Technische Hogeschool/ Universiteit Delft heeft in de loop der
tijd deze doelstelling verruimd tot onderzoek op het gehele natte terrein van de Civiele
Techniek (dus inclusief hydrologie, watervoorziening en afvalwaterbehandeling), dat van
betekenis is voor ontwikkelingslanden.
Criteria voor toewijzing
Om te kunnen beoordelen of een aanvraag zinvol is volgt hier een toelichting op de verschillende aspecten die in de beslissing meespelen en enkele voorbeelden.
Onderzoeksproject: Het project zelf moet een duidelijk onderzoekskarakter hebben en
relevant zijn voor landen in ontwikkeling. Projecten, waarin standaard ontwerpmethoden
worden toegepast en/of het ontwikkelingsaspect ontbreekt, komen niet in aanmerking.
Enkele voorbeelden van projectonderdelen, waarvoor ondersteuning kan worden verkregen:
1. MSc Thesis of PhD Thesis in Nederland (EU student en non-EU student van TUD,
UT of IHE): kosten van de heen- en terugreis, verband houdend met bezoek aan het
betreffende (ontwikkelings)land voor bijvoorbeeld datacollectie, veldonderzoek, maar
ook de reiskosten voor het presenteren van de resultaten op een conferentie, etc.
Daarnaast komen de kosten van veldonderzoek tot maximaal € 1.000,- voor vergoeding in aanmerking, en bij congresbezoek de conference fee.
2. MSc Thesis in Nederland (MSc-student IHE uit ontwikkelingsland): kosten voor verblijf, inclusief verblijfsvergunning, maar exclusief tuition fee, gedurende de periode
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van uitvoering van de studie (indien geen andere financieringsmogelijkheden aanwezig zijn) tot een maximum van € 5.000,- per student, alsmede ook tot een maximum
van € 5.000,-/jaar per hoogleraar.
3. PhD Thesis in Nederland (PhD student TUD of UT uit ontwikkelingsland): aanvullende financiering van de jaarkosten tot een maximum van € 5.000,-/jaar en € 10.000
per promovendus (over de duur van het project), alsmede ook tot een maximum van €
5.000,-/jaar per hoogleraar.
Voor alle studenten geldt dat het MSc Thesis project of het PhD Thesis project moet worden uitgevoerd (of onlangs is afgerond) aan de TUD, UT of IHE.
Om te voorkomen dat het Lamminga Fonds op de lange termijn uitgeput raakt, kan per
jaar in totaal ongeveer € 60.000,- aan financiële ondersteuning van MSc en PhD studenten worden uitgeven (situatie 2012). Het Bestuur van het Lamminga Fonds streeft ernaar
dit bedrag evenredig over de bovengenoemde categorieën 1, 2 en 3 te verdelen, dus per
categorie ongeveer € 20.000,-. Deze bedragen zullen jaarlijks door het Bestuur van het
Lamminga Fonds worden vastgesteld en indien mogelijk of noodzakelijk worden aangepast.
Begeleiding: deze dient in voldoende mate verzekerd te zijn. Dit houdt in, dat voor
MSc/PhD studenten de afstudeerhoogleraar resp. promotor en eventuele begeleiding in
het ontwikkelingsland bekend moeten zijn en dat voor bijdragen aan (medewerkers van)
universiteiten en instituten in ontwikkelingslanden een relatie moet bestaan met de TUD,
UT of IHE.

__________________________
___________________
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