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Abstract	
Floating	architecture	is	linked	to	the	usable	
land’s	deficiency	for	building	structures	and	
due	to	residential	evolution,	economic	growth	
and	transportation	belongs	to	the	most	
important	environmental	pressures	on	
landscapes	worldwide,	according	to	climate	
change	progress	and	temperature	increase.	The	
less	and	less	usable	land	for	residential	
purposes	and	rising	sea	levels	treatment	due	to	
melting	ice	leads	to	the	exploitation	of	the	
water	surface,	such	as	in	rivers	and	coastal	
areas,	in	order	more	floating	buildings	around	
waterside	be	built.	Furthermore,	floating	
architecture	on	seaside	areas	has	been	
emerging	as	a	feasible	and	strong	alternative	
residence	solution.	The	aim	of	this	study	is	to	
review	the	concept	of	sustainability	and	
floating	architecture,	to	investigate	the	
sustainable	characteristics	through	realized	
and	planned	floating	architectures,	as	well	as	to	
suggest	some	reference	materials	for	new	
building	projects	around	waterside.		
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buildings,	sustainability,	sustainable	floating	
houses,	circular	community	

Introduction	
Floating	constructions	were	built	ages	ago,	
where	land	was	not	adequate	and	suitable	for	
residence.	The	first	floating	dwellings	appeared	
in	about	5000BC,	before	even	the	most	ancient	
of	civilizations	rose	across	the	world.	Over	the	
coming	millennia,	this	style	of	dwelling	
remained	popular	even	when	carts,	pottery	and	
textiles	emerged.	It	wasn’t	until	about	800	BC	
that	people	stopped	living	in	this	kind	of	
floating	dwellings.	They	were	mainly	
concentrated	around	the	edges	of	lakes,	but	
also	in	bogs,	along	rivers,	and	in	floodplains	
(and	are	still	quite	common	these	days	in	parts	
of	Asia,	for	example).[1]	
Nowadays,	floating	architecture	is	linked	to	the	
usable	land’s	deficiency	for	building	structures,	
due	to	residential	evolution,	economic	growth	
and	transportation	belongs	to	the	most	
important	environmental	pressures	on	
landscapes	worldwide,	especially	in	urbanized	
areas.	This	paper	aims	at	discussing	the	value	of	
floating	architecture	in	modern	word.	In	
particular,	it	aims	at	suggesting	and	presenting	
ways	and	ideas	for	facing	the	climate	change		

 

	
issue	via	specific	examples,	such	as	the	
Amsterdam	floating	neighborhood	Schoonschip	
which	constitutes	a	model	of	contemporary	
urban	development.	[1]-	[2]	
	
Historical	Floating	structures		
Usable	land	in	urban	areas	will	be	limited	due	
to	continuous	expanding	development	for	
residence.	Therefore,	the	aim	of	holding	the	
land	development	is	rated	increasingly	high	on	
the	agenda	of	environmental	policy,	at	least	in	
overcrowded	countries	such	as	Germany,	
Belgium,	the	Netherlands	and	the	UK.	The	
concept	of	floating	structures,	which	modern	
architects	have	adopted,	is	neither	new	nor	
innovative.	There	are	a	lot	of	examples	showing	
the	water	surface	exploitation,	because	of	
inhabitable	land	lack.	For	example,	in	Sumerian	
period	were	many	floating	buildings	which	
were	built	by	the	Madan	people	(fig.	2)	in	the	
swamps	of	Mesopotamia,	at	the	junction	of	the	
Tigris	and	Euphrates	rivers,	Iraq.	[3]-	[4]	
It’s	a	fact	that	floating	houses	have	prospered	in	
various	forms	and	different	parts	of	 the	world,	
such	 as	 the	 floating	 villages	 in	 the	 Cambodian	
lakes	where	large	communities	are	engaged		
	
	

	
with	acquaculture	and	fishing.	Also,	Vietnam,	
Indonesia,	Thailand,	China,	Perou	and	Bolibia	
have	a	history	of	floating	dwellings,	which	may	
appear	like	normal	houses	and	huts	or	may	
exist	in	the	form	of	house	boats.	In	China,	there	
are	many	floating	villages	(fig.3)	along	the	
coasts	which	have	been	inhabited	by	the	
Tankas	tribe	for	centuries.	Sandu'ao,	the	largest	
community	on	the	sea	in	China,	is	a	floating	
village,	where	most	of	the	residents	live	on	
fishing	and	ocean	farming.	In	South	America,	
between	Peru	and	Bolivia,	there	is	Lake	Titicaca	
at	high	altitude,	where	the	Urus	tribe	
constructed	settlements	in	floating	islands,	
because	they	could	be	moved	in	case	of	threat.	
[5]	
	
Floating	architecture	and	the	environmental	
transition	in	urban	landscape		
Floating	architecture	could	possibly	contribute	
to	the	coastal	expansion	of	cities.	The	
significant	advantage	could	be	of	saving	the	
various	islands	and	natural	green	spaces	and	
other	reserves.	This	is	the	paradigm	on	
balancing	the	urban	population	growth	and	its	
accompanying	urban	encroachment	at	a	
sensitive	colonisation	of	adjacent	offshore	areas	
to	meet	demands	for	land,	energy	and	food.		

FLOATING	ARCHITECTURE	AS		
A	CHALLENGE	PARADIGM		

IN	SUSTAINABILITY	
	
	

Fig.1 – Amsterdam's Floating Neighborhood Schoonschip, the Netherlands1	
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Fig.2 – Areal photograph of Madan 
shettlement2 

Characteristic	impacts	in	construction	of	
floating	architecture	through	some	paradigms	
could	be	summarized	as	fast	and	low-cost	
construction,	hydrothermal	energy	usage,	
introduction	of	solar	photovoltaic	and	heat	
energy,	use	of	re-usable	and	up-cycled	building		
material.	[6]	
Furthermore,	the	use	of	large-scale	floating	
structures	results	to	over	land	reclamation,	
which	include:	1)	Earthquake	Resistance,	
because	they	are	protected	from	seismic	shocks	
since	they	are	inherently	isolated,	granting	a	
higher	measure	of	safety	to	people	and	floating	
on	the	surface	of	the	water	body.	2)	Less	
Disruption	to	Environment,	because	they	are	
less	harmful	to	the	environment,	particularly	if	
they	are	designed	with	adequate	cut-outs	in	
their	footprints	to	permit	sunlight	to	penetrate	
below	the	water	surface.	3)	Reclamation	works	
destroy	the	immediate	marine	ecology	below	
its	footprint	and	may	disrupt	ocean	currents	or	
increase	sedimentation,	creating	unintended	
effects	on	neighboring	coastal	environments.	4)	
Modular	Units	Provide	Extra	Floor	Space,	
because	floating	installations	are	often	an	
assemblage	of	watertight	compartments.	
Where	a	floating	structure	has	a	substantial	
depth	due	to	environmental	or	structural	
requirements,	these	watertight	compartments	
can	be	re-purposed	to	open	up	extra	floor	
space.	This	offers	a	significant	advantage	over	
land	reclamation	given	the	ease	in	ability	to	
extend	habitable	space	below	the	water	line.	[7]	
	

	
Fig.3 – Wooden houses and seafood farms 
build a water community in Ningde City in 
southeast China3 

Floating	architecture’s	challenge	for	eco-
friendly	projects		
Today,	floating	architecture	is	introduced	as	an	
innovative	solution	to	climate	change	
challenges	in	the	built	environment	rather	than	

an	hypothesis.	As	the	sea	level	is	rises	by	the	
melting	of	ice	and	the	extension	of	ocean	
because	of	the	temperature	rise,	the	building	
ground	reduces	in	costal	and	river	districts.	
Floating	architecture	is	basically	endurable	to	a	
sudden	or	continuous	rise	in	water	level,	re-
locatable	and	long-term	usable	due	to	mobility.	
Given	the	unprecedented	acceleration	in		
the	growth	of	urban	populations,	the	
development	towards	and	along	coastlines	has	
produced	challenges	as	urban	planners	engage	
with	the	lack	of	space	and	demands	on	
infrastructures.	More	and	more	modern	
architects	believe	that	floating	buildings	
provide	the	answer	to	this	problem	and	have	
come	up	with	a	variety	of	designs	concerning	
their	typology	to	prove	it.	[1]-[6]	
Furthermore,	floating	architecture	on	seaside	
areas	has	emerged	as	a	feasible	and	strong	
alternative	residence	solution.	Water	space	
construction	is	a	challenging	way	for	engineers,	
architects	and	urban	planners	to	provide	
people	with	more	space,	minerals	and	energy	
resources.	There	are	important	categories	of	
design	methodologies	for	floating	buildings.	In	
order	to	implement	appropriate	methods	and	
techniques	in	design	process	for	developing	
floating	buildings,	hydrothermal	use	of	water,	
mechanical	and	thermal	properties	of	materials	
should	be	taken	into	consideration	prior	to	
other	factors.	For	example,	due	to	temperature	
difference	between	the	water	and	the	outdoor	
air,	hydrothermal	use	of	water	can	play	a	
significant	role	as	an	energy	source	which	can	
be	used	both	for	cooling	and	heating.	Therefore,	
the	main	infrastructures	to	maximize	the	use	of	
water	should	be	provided	before	establishing	a	
new	project.	Material	selection	is	another	main	
step	in	the	process	of	designing	any	floating	
building.	[8]	
Additionally,	urban	planners	have	begun	to	
supplement	the	existing	urban	environment	
constructing	floating	Entertainment	Facilities	
as	extensions	to	cities.	Thus,	a	city	is	given	the	
opportunity	to	expand	its	ability	to	cater	for	the	
needs	of	its	growing	population	and	enhance	
coastal	living.	[9]	
Floating	structures	are	popularly	employed	for	
use	as	floating	restaurants,	as	in	the	case	of	the	
famous	floating	Jumbo	restaurant	in	Hong	
Kong.	Floating	accommodation	facilities,	such	
as	hotels	and	dormitories	have	also	been	
created	in	recent	times.	A	seven-storey	floating	
hotel,”	the	Four	Seasons”,	was	built	in	
Singapore	and	towed	to	its	site	at	the	Great	
Barrier	Reef	near	Townsville,	Australia.	Canada	
also	has	a	floating	hotel,	the	King	Pacific	Lodge	
Princess	Royal	Island,	located	in	British	
Columbia.	Japan	has	an	entertainment	center	
that	has	been	created	on	a	large	floating	island	
(130*40*5	m)	at	Onomichi,	Hiroshima,	housig	a	
3-D	theatre,	an	aquarium	and	a	marina.	[10]	
The	most	interesting	floating	building	is	the	
Makoko	Floating	School,	an	extraordinary,	
prototype	floating	structure	with	an	area	of	220	

square	meters,	built	for	the	historic	water	
community	of	Makoko,	Lagos,	Nigeria	(fig.4).	As	
a	pilot	project,	it	has	taken	an	innovative	
approach	to	address	the	social	and	physical	
needs	of	the	community	considering	the	impact	
of	climate	change	and	a	rapidly	urbanizing	
environment.	[11]	
However,	an	eco-friendly	occasion	for	floating	
cities,	is	the	Floating	ecopolis,	known	as	“the	
Lilipad”,	a	model	designed	by	the	Belgian	
architect	Vincent	Callebaut	for	future	climatic	
refugees.	This	model	is	a	long-term	solution	to	
rising	water	level	according	to	the	GIEC	
forecast.	It	is	a	self-sufficient	amphibious	city	
which	shape	structure	was	inspired	from	the	
highly	ribbed	leaf	of	the	Amazonia	Victoria	
Regia	water	lily.	By	only	using	renewable	
energies,	like	solar	thermal,	wind	energy	and	
tidal	power,	this	design	has	zero	carbon	
emission	and	it	produces	more	energy	than	it	
consumes.	[12]	
	

	
Fig.4 – Floating School in Makoko, Lagos, 
Nigeria4	

	
Amsterdam's	Floating	Neighborhood	
Schoonschip:	A	challenge	paradigm	in	
environment	sustainability	
The	pioneer	country	of	the	floating	buildings	
construction	idea,	is	the	Netherlands,	where	
living	has	been	based	in	the	sea	for	centuries.	
The	country	has	a	well-established	canal	
infrastructure	and	is	now	taking	even	more	
ambitious	steps	to	transform	its	cities.	[13]	
Schoonschip	is	Amsterdam’s	innovative	circular	
neighborhood	(fig.	1),	a	community-driven	
project	set	to	become	a	model	for	floating	
urban	developments.	The	project	comprises	of	
46	dwellings	across	30	water	plots	connected	
with	a	jetty	and	features	decentralized	and	
sustainable	energy,	water	and	waste	systems.	
The	development	of	this	innovative	
neighborhood	showcases	a	valid	adaptation	
strategy	in	the	face	of	climate	change	and	rising	
sea	levels.	[13]	
The	new	neighborhood	on	Johan	van	Hasselt	
Canal	in	Amsterdam,	now	home	to	more	than	
100	residents,	was	initiated	in	2010	as	an	
energy-neutral	community.	Urban	plan	reflects	
the	cohesion	of	this	community,	featuring	a	
jetty	that	connects	all	dwellings,	while	each	
house	preserves	unobstructed	views	of	the	
water.	The	dwellings	are	designed	with	
different	architecture	practices,	from	which	the	
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variety	of	styles,	building	types	and	materials	
that	characterizes	the	project,	derive.		
Each	home	has	solar	panels	on	the	roof	and	a	
battery	in	the	basement,	and	the	houses	are	
connected	in	a	network	so	neighbors	can	trade	
energy	when	one	household	needs	electricity	
and	another	has	extra.	The	homes	have	green		
roofs	that	residents	can	use	to	grow	food	or	
other	plants.	They	also	collect	rainwater,	used	
for	flushing	thee	ultra-efficient	toilets.	A	solar	
hot	water	collector	connects	to	fixtures	like	a	
recirculating	shower,	which	cleans	water	in	a	
loop	to	save	both	the	water	and	energy.	
Wastewater	from	the	showers	and	toilets	is	
treated	at	a	biorefinery	that	uses	it	to	produce	
more	energy	(fig.6).	Heat	comes	from	a	system	
that	works	like	a	geothermal	pump	and	extracts		
heat	from	the	canal.	[13]	
Schoonschip,	as	a	challenge	paradigm,	is	
designed	around	a	specific	set	of	values	defined	
by	the	community	of	residents	and	represents	
an	architectural	vision	responsive	to	climate	
change.	It’s	a	model	that	could	be	used	in	
coastal	cities	that	already	struggle	with	
flooding.	On	coastlines	where,	rising	sea	levels	
threaten	current	homes,	this	type	of	floating	
home–or	a	hybrid	that	can	float	only	in	a	flood–
could	help	waterfronts	adapt	by	embracing	the	
water	rather	than	trying	to	keep	i	
Moreover,	 this	 project	 is	 created	 around	 a	
circular	community	model	and	features	a	smart		
grid	of	solar	panels	that	helps	residents	trade		
energy	among	themselves.	[13]	
	
Conclusion	
For	ages,	floating	architecture	on	seaside	areas	
has	emerged	as	a	feasible	and	strong	alternative		

residence	solution.	It’s	a	fact	that	sustainable	
floating	cities	are	part	of	the	available	arsenal	
of	climate	change	strategies.		
Concluding,	floating	architecture	could	possibly	
be	the	solution	to	sea-level	increase	and	to	
urban	population	growth	as	well,	without	
harming	the	environment.	In	other	words,	
floating	architecture	is	a	challenge	paradigm	in		
future	cities	and	environment	sustainability,	
like	Amsterdam's	Floating	Neighborhood	
Schoonschip,	which	constitutes	an	applied	
challenge	paradigm	of	floating	building	
typology	contributing,	in	parallel,	in	the	city’s	
environment	sustainability.	
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NOTES	
1. The	image	source	of	fig.	01	and	fig.	06	is:		

www.spaceandmatter.nl/w	
2. The	image	sourse	of	fig.	02	is:	

www.messynessychic.com/201	
5/05/13/the-floating-straw-islands-of-uros-an-
ancient-tribe-surviving-in-a-tourist-hub/	

3. The	image	sourse	of	fig.	03	is:	
www.dailymail.co.uk/news/article-
2451023/Chinas-Tanka-boat-peoples-floating-
homes.html	

Fig.6 – Amsterdam's Floating Neighborhood Schoonschip, offers a new perspective on circularity and resiliency1	



54	 FOCUS 

4. The	image	sourse	of	fig.	04	is:	www.nleworks.com	
5. The	image	sourse	of	fig.	05	is:		

https://newatlas.com/lilypad-floating-city-
concept/17697/#gallery	

	

	
Fig.5 – Lilypad, a Floating Ecopolis for climate 
refugees designed designed by the Belgian 
architect Vincent Callebaut5 

	
Η	ΠΛΩΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΩΣ	ΕΝΑ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ	ΣΤΗΝ	ΑΕΙΦΟΡΙΑ	
	
Περίληψη		
Η	πλωτή	αρχιτεκτονική	συνδέεται	με	την	ανεπάρκεια	
της	αξιοποιήσιμης	γης	για	κτιριακές	κατασκευές	και	
λόγω	της	οικιστικής	εξέλιξης,	της	οικονομικής	
ανάπτυξης	και	των	μεταφορών	ανήκει	στις	πιο	
σημαντικές	περιβαλλοντικές	πιέσεις	της	γης	
παγκοσμίως,	σύμφωνα	με	την	πρόοδο	της	κλιματικής	
αλλαγής	και	την	αύξηση	της	θερμοκρασίας.	Η	όλο	και	
λιγότερο	αξιοποιήσιμη	γη	για	οικιστικούς	σκοπούς	και	
η	άνοδος	της	στάθμης	της	θάλασσας	λόγω	της	τήξης	
των	πάγων	οδηγεί	στην	εκμετάλλευση	της	επιφάνειας	
του	νερού,	όπως	π.χ	ποτάμια	και	παράκτιες	περιοχές,	
προκειμένου	να	χτιστούν	περισσότερα	πλωτά	κτίρια	
γύρω	από	τις	ακτές.	Επιπλέον,	η	πλωτή	αρχιτεκτονική	
σε	παραθαλάσσιες	περιοχές	έχει	αποδειχθεί	ως	η	
εφικτή	και	ισχυρή	εναλλακτική	λύση	κατοικίας.	
Σκοπός	αυτής	της	μελέτης	είναι	η	ανασκόπηση	της	
έννοιας	της	βιωσιμότητας	και	της	πλωτής	
αρχιτεκτονικής,	η	διερεύνηση	των	βιώσιμων	
χαρακτηριστικών	μέσα	από	την	ήδη	υλοποιημένη	
πλωτή	αρχιτεκτονική,	καθώς	και	προτάσεις	υλικών	
αναφοράς	για	το	σχεδιασμό	νέα	κτιριακών	έργων	
γύρω	από	την	ακτογραμμή.	
	
Λέξεις	κλειδιά:	πλωτή	αρχιτεκτονική,	πλωτά	κτίρια,	
βιωσιμότητα,	βιώσιμες	πλωτές	κατοικίες,	κυκλική	
οικονομία	
	
Εισαγωγή	
Οι	πλωτές	κατασκευές	δημιουργήθηκαν	πριν	από	
πολλούς	αιώνες,	όταν	η	γη	δεν	ήταν	επαρκής	και	
κατάλληλη	για	κατοίκηση.	Οι	πρώτες	πλωτές	κατοικίες	
εμφανίστηκαν	περίπου	το	5000	π.Χ.,	πριν	ακόμη	
αναδυθούν	οι	αρχαιότεροι	πολιτισμοί	σε	όλο	τον	
κόσμο.	Τις	επόμενες	χιλιετίες,	αυτό	το	είδος	κατοικίας	
παρέμεινε	δημοφιλές	ακόμη	και	όταν	εμφανίστηκαν	οι	
άμαξες,	τα	αγγεία	και	τα	υφάσματα,	περίπου	μέχρι	το	
800	π.Χ.,	όταν	οι	άνθρωποι	σταμάτησαν	πλέον	να	ζουν	
σε	αυτό	το	είδος	κατοικίας.	Αυτού	του	είδους	οι	
κατοικίες	συγκεντρώνονταν	κυρίως	γύρω	από	τις	
λίμνες,	σε	έλη,	κατά	μήκος	ποταμών	και	σε	
πλημμυρικές	πεδιάδες	(και	είναι	ακόμα	δημοφιλείς	και	
σήμερα,	για	παράδειγμα	σε	μέρη	της	Ασίας).[1]	
	
Στις	μέρες	μας,	η	πλωτή	αρχιτεκτονική	συνδέεται	με	
την	ανεπάρκεια	της	διαθέσιμης	γης	για	δόμηση	και	
λόγω	της	οικιστικής	εξέλιξης,	της	οικονομικής	
ανάπτυξης	και	των	μεταφορών	ανήκουν	στις	
περισσότερο	σημαντικές	περιβαλλοντικές	πιέσεις	γης	

παγκοσμίως,	ιδιαίτερα	στις	αστικές	περιοχές.	
Σύμφωνα	με	την	πρόοδο	της	κλιματικής	αλλαγής	και	
την	αύξηση	της	θερμοκρασίας,	η	στάθμη	της	
θάλασσας	ανεβαίνει	όσο	οι	πάγοι	του	ωκεανού	
λιώνουν	μέρα	με	τη	μέρα.	Η	συγκεκριμένη	έρευνα	
στοχεύει	στην	αναζήτηση	της	αξίας	της	πλωτής	
αρχιτεκτονικής	στον	σύγχρονο	κόσμο.	[1]	[2]	
	
Ιστορική	εξέλιξη	της	πλωτής	αρχιτεκτονικής	
Η	αξιοποιήσιμη	γη	σε	αστικές	περιοχές	θα	είναι	
περιορισμένη	λόγω	της	συνεχούς	επέκτασης	της	
ανάπτυξης	για	κατοίκηση.	Ως	εκ	τούτου,	ο	στόχος	της	
διατήρησης	της	ανάπτυξης	γης	παρουσιάζεται	όλο	και	
πιο	ψηλά	στην	ατζέντα	της	περιβαλλοντικής	
πολιτικής,	τουλάχιστον	σε	χώρες	με	υπερπληθυσμό	
όπως	η	Γερμανία,	το	Βέλγιο,	η	Ολλανδία	και	το	
Ηνωμένο	Βασίλειο.	Η	έννοια	των	πλωτών	
κατασκευών,	την	οποία	έχουν	υιοθετήσει	οι	σύγχρονοι	
αρχιτέκτονες,	δεν	είναι	ούτε	νέα	ούτε	καινοτόμος.	Για	
παράδειγμα,	στην	περίοδο	των	Σουμερίων	υπάρχουν	
πολλά	παραδείγματα	πλωτών	κτιρίων	που	χτίστηκαν	
από	τους	Μαντάνους	(fig.2)	στους	βάλτους	της	
Μεσοποταμίας,	στη	συμβολή	των	ποταμών	Τίγρη	και	
Ευφράτη	στο	Ιράκ.	[3]-	[4]	
Είναι	γεγονός	ότι	τα	πλωτά	σπίτια	έχουν	ευημερήσει	
σε	διάφορες	μορφές	και	σε	διάφορα	μέρη	του	κόσμου,	
όπως	το	πλωτά	χωριά	στις	λίμνες	της	Καμπότζης	όπου	
μεγάλες	κοινότητες	ασχολούνται	με	την	γεωργία	και	
αλιεία.	Επίσης,	το	Βιετνάμ,	η	Ινδονησία,	η	Ταϊλάνδη,	η	
Κίνα,	το	Περού	και	η	Βολιβία	έχουν	ιστορία	πλωτών	
κατοικιών,	που	μπορεί	να	είναι	σαν	κανονικά	σπίτια	
και	καλύβες	ή	να	υπάρχουν	σε	μορφή	σπιτιού	βάρκας.	
Στην	Κίνα,	υπάρχουν	πολλά	πλωτά	χωριά	κατά	μήκος	
των	ακτών	και	κατοικούνται	από	τη	φυλή	Τάνκα	εδώ	
και	αιώνες.	Το	Sandu'ao,	η	μεγαλύτερη	παραθαλάσσια	
κοινότητα	στην	Κίνα,	είναι	ένα	πλωτό	χωριό,	όπου	οι	
περισσότεροι	κάτοικοι	ζουν	από	το	ψάρεμα	και	την	
θαλάσσια	καλλιέργεια	(fig.3).	Στη	Νότια	Αμερική,	
μεταξύ	Περού	και	Βολιβίας,	βρίσκεται	η	λίμνη	
Τιτικάτα	σε	μεγάλο	υψόμετρο,	όπου	η	φυλή	των	Urus	
κατασκεύασε	οικισμούς	σε	πλωτά	νησιά,	γιατί	έτσι	θα	
μπορούσε	να	μετακινηθεί	σε	περίπτωση	κάθε	
απειλής.[5]	
	
Πλωτή	αρχιτεκτονική	και	περιβαλλοντική	
μετάβαση	στο	αστικό	τοπίο	
Η	πλωτή	αρχιτεκτονική	θα	μπορούσε	ενδεχομένως	να	
συμβάλλει	στην	παράκτια	επέκταση	των	πόλεων.	Το	
σημαντικό	πλεονέκτημά	της	θα	μπορούσε	να	είναι	η	
διάσωση	των	διαφόρων	νησιών,	των	φυσικών	χώρων	
πρασίνου	και	άλλων	αποθεμάτων.	Δηλαδή,	είναι	το	
παράδειγμα	εξισορρόπησης	της	αύξησης	του	αστικού	
πληθυσμού	και	της	επακόλουθης	αστικής	
καταπάτησης	γης	σε	υπεράκτιες	περιοχές	για	την	
κάλυψη	των	απαιτήσεων	σε	γη,	ενέργεια	και	φαγητό.	
Χαρακτηριστικές	επιπτώσεις	στην	κατασκευή	πλωτής	
αρχιτεκτονικής	μέσω	ορισμένων	πραγμάτων	θα	
μπορούσαν	να	συνοψιστούν	ως	η	γρήγορη	και	
χαμηλού	κόστους	κατασκευή,	η	χρήση	υδροθερμικής	
ενέργειας,	η	εισαγωγή	ηλιακών	φωτοβολταϊκών	και	
θερμικής	ενέργειας,	η	χρήση	επαναχρησιμοποιήσιμων	
και	ανακυκλωμένων	οικοδομικών	υλικών.	[6]	
Επιπλέον,	η	χρήση	μεγάλης	κλίμακας	πλωτών	
κατασκευών	επιφέρει	και	την	διαδικασία	του	
αναδασμού	που	περιλαμβάνει:	1)	Αντισεισμικότητα,	
επειδή	προστατεύονται	από	σεισμικούς	κραδασμούς	
δεδομένου	ότι	είναι	εγγενώς	απομονωμένες,	
παρέχοντας	υψηλότερο	ποσοστό	ασφάλειας	στους	
ανθρώπους	και	επιπλέουν	στην	επιφάνεια	του	
υδάτινου	στοιχείου.	2)	Μειωμένες	περιβαλλοντικές	
επιπτώσεις,	γιατί	είναι	λιγότερο	επιβλαβείς	για	το	
περιβάλλον,	ιδιαίτερα	εάν	έχουν	σχεδιαστεί	με	
επαρκείς	εγκοπές	στα	ίχνη	τους	για	να	επιτρέψουν	στο	

ηλιακό	φως	να	διεισδύσει	κάτω	από	την	επιφάνεια	
του	νερού.	3)	Οι	εργασίες	αποκατάστασης	
καταστρέφουν	την	άμεση	θαλάσσια	οικολογία	κάτω	
από	το	αποτύπωμά	της	και	μπορεί	να	διαταραχθούν	
τα	ωκεάνια	ρεύματα	ή	να	αυξηθεί	η	καθίζηση,	
δημιουργώντας	ανεπιθύμητες	επιπτώσεις	σε	
γειτονικά	παράκτια	περιβάλλοντα.	4)	Οι	αρθρωτές	
μονάδες	παρέχουν	επιπλέον	χώρο	στο	έδαφος,	επειδή	
οι	πλωτές	εγκαταστάσεις	είναι	συνήθως	ένα	σύνολο	
υδατοστεγών	διαμερισμάτων.	Όπου	μια	πλωτή	
κατασκευή	έχει	σημαντικό	βάθος	λόγω	
περιβαλλοντικών	ή	δομικών	απαιτήσεων,	αυτές	οι	
στεγανές	κατασκευές	μπορούν	να	
επανατοποθετηθούν	για	να	ανοίξουν	επιπλέον	χώρο	
στο	έδαφος.	Αυτό	προσφέρει	ένα	σημαντικό	
πλεονέκτημα	έναντι	της	διαδικασίας	του	αναδασμού	
λόγω	της	ευκολίας	στην	επέκταση	του	κατοικήσιμου	
χώρου	κάτω	από	τη	γραμμή	του	νερού.[7]	
	
Η	πρόκληση	της	πλωτής	αρχιτεκτονικής	στον	
φιλικό	προς	το	περιβάλλον	σχεδιασμό	
Σήμερα,	η	πλωτή	αρχιτεκτονική	εισάγεται	ως	μια	
καινοτόμος	λύση	για	τις	προκλήσεις	της	κλιματικής	
αλλαγής	στο	δομημένο	περιβάλλον	και	όχι	ως	
υπόθεση.	Καθώς	η	στάθμη	της	θάλασσας	ανεβαίνει	με	
το	λιώσιμο	των	πάγων	και	ο	ωκεανός	επεκτείνεται	
λόγω	της	αύξησης	της	θερμοκρασίας,	αυτό	
συνεπάγεται	τη	μείωση	της	οικοδομήσιμης	γης	στις	
παραθαλάσσιες	και	ποτάμιες	περιοχές.	Η	πλωτή	
αρχιτεκτονική	είναι	κατά	κύριο	λόγο	ανθεκτική	σε	
ξαφνική	ή	συνεχή	άνοδο	της	στάθμης	του	νερού,	με	τη	
δυνατότητα	της	επανατοποθέτησης	και	της	
μακροπρόθεσμης	χρήσης	λόγω	της	κινητικότητας.	
Δεδομένης	της	πρωτοφανούς	επιτάχυνσης	της	
αύξησης	των	αστικών	πληθυσμών,	η	ανάπτυξη	προς	
και	κατά	μήκος	των	ακτών	έχει	δημιουργήσει	
προκλήσεις	καθώς	οι	πολεοδόμοι	ασχολούνται	με	την	
έλλειψη	γης	και	τις	απαιτήσεις	σε	υποδομές.	Όλο	και	
περισσότεροι	σύγχρονοι	αρχιτέκτονες	πιστεύουν	ότι	
τα	πλωτά	κτίρια	δίνουν	την	απάντηση	σε	αυτό	το	
πρόβλημα	και	για	να	το	αποδείξουν	έχουν	ήδη	
δημιουργήσει	μια	ποικιλία	σχεδίων	που	αφορά	την	
τυπολογία	τους.	[1]-	[6]	
Επιπλέον,	η	πλωτή	αρχιτεκτονική	σε	παραθαλάσσιες	
περιοχές	έχει	αναδειχθεί	ως	εφικτή	και	ισχυρή	
εναλλακτική	λύση	κατοικίας.	Ανοικοδομώντας	πάνω	
σε	έναν	υδάτινο	χώρο,	είναι	ένας	τρόπος	πρόκλησης	
για	τους	μηχανικούς,	αρχιτέκτονες	και	πολεοδόμους	να	
προσφέρουν	περισσότερο	χώρο,	ορυκτά	και	
ενεργειακούς	πόρους	στους	ανθρώπους.	Υπάρχουν	
σημαντικές	κατηγορίες	μεθοδολογίας	σχεδιασμού	
πλωτών	κτιρίων.	Προκειμένου	να	εφαρμοστούν	οι	
κατάλληλες	μέθοδοι	και	τεχνικές	στη	διαδικασία	
σχεδιασμού	για	την	ανάπτυξη	πλωτών	κτιρίων,	θα	
πρέπει	να	λαμβάνονται	υπόψη	η	υδροθερμική	χρήση	
νερού,	καθώς	και	οι	μηχανικές	και	θερμικές	ιδιότητες	
των	υλικών	πριν	από	τους	άλλους	παράγοντες.	Για	
παράδειγμα,	λόγω	διαφοράς	θερμοκρασίας	μεταξύ	του	
νερού	και	του	εξωτερικού	αέρα,	η	υδροθερμική	χρήση	
του	νερού	μπορεί	να	παίξει	σημαντικό	ρόλο	ως	παροχή	
πηγής	ενέργειας	που	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	τόσο	
για	ψύξη	όσο	και	για	θέρμανση.	Ως	εκ	τούτου,	οι	κύριες	
υποδομές	για	τη	μέγιστη	χρήση	του	νερού	θα	πρέπει	
να	παρέχονται	πριν	από	την	κατασκευή	ενός	νέου	
έργου.	Η	επιλογή	υλικού	είναι	ένα	άλλο	βασικό	βήμα	
στη	διαδικασία	σχεδιασμού	οποιουδήποτε	πλωτού	
κτιρίου.[8]	
Ήδη,	οι	πολεοδόμοι	έχουν	αρχίσει	να	συμπληρώνουν	
το	υπάρχον	αστικό	περιβάλλον	με	την	κατασκευή	
πλωτών	εγκαταστάσεων	ψυχαγωγίας	ως	επεκτάσεις	
των	πόλεων.	‘Έτσι,	δίνεται	η	δυνατότητα	σε	μια	πόλη	
να	επεκτείνει	την	ικανότητα	κάλυψης	των	αναγκών	
του	αυξανόμενου	πληθυσμού	της	και	να	ενισχύσει	την	
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παράκτια	διαβίωση.	[9]	
Οι	πλωτές	κατασκευές	χρησιμοποιούνται	ευρέως	ως	
πλωτά	εστιατόρια	όπως	είναι	το	διάσημο	πλωτό	
εστιατόριο	Jumbo	στο	Χονγκ	Κονγκ.	Επίσης,	έχουν	
δημιουργηθεί	πρόσφατα	πλωτές	εγκαταστάσεις	
φιλοξενίας,	όπως	ξενοδοχεία	και	κοιτώνες.	Το	“Four	
Seasons”,	ένα	επταώροφο	πλωτό	ξενοδοχείο,	χτίστηκε	
στη	Σιγκαπούρη	και	ρυμουλκήθηκε	μέχρι	το	Great	
Barrier	Reef	κοντά	στο	Townsville	της	Αυστραλίας.	Ο	
Καναδάς	διαθέτει	επίσης	πλωτό	ξενοδοχείο,	το	King	
Pacific	Lodge	Princess	Royal	Island,	που	βρίσκεται	στη	
Βρετανική	Κολομβία.	Στην	Ιαπωνία	έχουν	
δημιουργηθεί	εγκαταστάσεις	αναψυχής	σε	ένα	μεγάλο	
πλωτό	νησί	(130*40*5	μ)	στην	Onomichi,	στη	
Hirosima,	όπου	στεγάζονται	ένα	τρισδιάστατο	θέατρο,	
ένα	ενυδρείο	και	μια	μαρίνα.[10]	
Το	πιο	ενδιαφέρον	πλωτό	κτίριο	είναι	το	σχολείο	
Makoko	Floating	School,	μια	πρωτότυπη	πλωτή	
κατασκευή	εμβαδού	220	τετραγωνικών	μέτρων,	
χτισμένο	για	την	ιστορική	υδάτινη	κοινότητα	του	
Makoko,	στο	Λάγος,	της	Νιγηρίας	(fig.4).	Ως	πιλοτικό	
έργο,	έχει	υιοθετήσει	μια	καινοτόμο	προσέγγιση	για	
την	αντιμετώπιση	των	κοινωνικών	και	των	φυσικών	
αναγκών	της	κοινότητας	λαμβάνοντας	υπόψη	τις	
επιπτώσεις	της	κλιματικής	αλλαγής	και	ενός	ταχέως	
αστικοποιημένου	περιβάλλοντος.[11]	
Όμως,	μια	φιλική	προς	το	περιβάλλον	περίπτωση	
αμφίβιων	πόλεων,	είναι	η	πόλη	Lilypad	σχεδιασμένη	
από	τον	Βέλγο	αρχιτέκτονα	Vincent	Callebaut	για	τους	
πρόσφυγες	της	κλιματικής	αλλαγής	(fig.5).	Η	πρότυπη	
αυτή	πλωτή	και	αυτόνομη	πόλη,	είναι	μια	λύση	στην	
αύξηση	της	στάθμης	της	θάλασσας	σύμφωνα	με	την	
πρόβλεψη	του	GIEC.	Το	σχέδιό	της	είναι	εμπνευσμένο	
από	το	πλατύ	σχήμα	των	φύλλων	του	νούφαρου	που	
επιπλέι	στο	νερό.	Επίσης,	χρησιμοποιεί	μόνο	
ανανεώσιμες	πηγές	ενέργειας	όπως	ηλιακή,	αιολική	
και	παλλιροϊκή,	έχει	μηδενική	εκπομπή	άνθρακα,	ενώ	
παράγει	περισσότερη	ενέργεια	από	αυτή	που	
παράγει.[12]	
	
Amsterdam's	Floating	Neighborhood	Schoonchip:	
Ένα	παράδειγμα	πρόκλησης	στην	
περιβαλλοντική	βιωσιμότητα	
Πρωτοπόρος	χώρα	της	ιδέας	κατασκευής	πλωτών	
κτιρίων,	είναι	η	Ολλανδία,	όπου	η	ζωή	εδώ	και	πολύ	
καιρό	βασίζεται	στην	επιφάνεια	της	θάλασσας.	Αυτή	η	
χώρα	διαθέτει	μια	καλά	εδραιωμένη	υποδομή	
καναλιών	και	τώρα	κάνει	ακόμη	πιο	φιλόδοξα	άλματα	
για	να	μεταμορφώσει	τις	πόλεις	της.	[13]	
Το	Schoonschip	η	καινοτόμος	κυκλική	γειτονιά	του	
Άμστερνταμ	(fig.1),	είναι	ένα	έργο	πιλοτικής	
κοινότητας	έτοιμο	να	γίνει	πρότυπο	πλωτής	αστικής	
ανάπτυξης.	Το	έργο	περιλαμβάνει	46	κατοικίες	σε	30	
υδάτινα	οικόπεδα	που	συνδέονται	με	προβλήτα	και	
διαθέτουν	αποκεντρωμένη	και	βιώσιμη	ενέργεια,	νερό	
και	συστήματα	για	τα	απορρίμματα.	Η	ανάπτυξη	
αυτής	της	καινοτόμου	γειτονιάς	παρουσιάζει	μια	
έγκυρη	στρατηγική	προσαρμογή	απέναντι	στην	
κλιματική	αλλαγή	και	την	άνοδο	της	στάθμης	της	
θάλασσας.	Ειδικότερα,	η	νέα	γειτονιά	στο	κανάλι	
Johan	van	Hasselt	στο	Άμστερνταμ,	που	τώρα	
φιλοξενεί	περισσότερους	από	100	κατοίκους,	ξεκίνησε	
το	2010	ως	μία	ενεργειακά	ουδέτερη	κοινότητα.	Στο	
πολεοδομικό	σχέδιο	αντικατοπτρίζεται	τη	συνοχή	
αυτής	της	κοινότητας,	με	μια	προβλήτα	που	συνδέει	
όλες	τις	κατοικίες,	ενώ	κάθε	σπίτι	διατηρεί	
ανεμπόδιστη	θέα	στο	νερό.	Οι	κατοικίες	σχεδιάζονται	
με	διαφορετικές	αρχιτεκτονικές	πρακτικές,	από	τις	
οποίες	απορρέει	η	ποικιλία	της	μορφής,	της	
τυπολογίας	των	κτιρίων	και	των	υλικών	που	
χαρακτηρίζουν	το	έργο.	[13]	
Κάθε	σπίτι	έχει	ηλιακούς	συλλέκτες	στην	οροφή	και	
μια	μπαταρία	στο	υπόγειο,	ενώ	τα	σπίτια	είναι	

συνδεδεμένα	σε	ένα	δίκτυο,	ώστε	οι	γείτονες	να	
μπορούν	να	ανταλλάσσουν	ενέργεια	όταν	τη	
χρειάζεται	ένα	νοικοκυριό	και	ένα	άλλο	έχει	επιπλέον.	
Τα	σπίτια	διαθέτουν	πράσινες	στέγες	όπου	οι	κάτοικοι	
μπορούν	να	καλλιεργήσουν	τρόφιμα	ή	άλλα	φυτά.	
Επίσης,	συλλέγουν	το	νερό	της	βροχής,	το	οποίο	
χρησιμοποιείται	στις	τουαλέτες	των	σπιτιών,	ενώ	ένας	
ηλιακός	συλλέκτης	ζεστού	νερού	συνδέεται	π.χ.	με	ένα	
ντους	ανακυκλοφορίας,	το	οποίο	καθαρίζει	το	νερό	σε	
βρόχο	και	έτσι	εξοικονομείται	νερό	και	ενέργεια.	Τα	
λύματα,	από	τα	ντους	και	τις	τουαλέτες,	τα	
επεξεργάζονται	σε	ένα	βιοδιυλιστήριο	και	τα	
χρησιμοποιούν	στην	συνέχεια	στην	παραγωγή	
περισσότερης	ενέργειας	(fig.6).	Τέλος,	η	θερμότητα	
παρέχεται	από	ένα	σύστημα	που	λειτουργεί	ως	
γεωθερμική	αντλία	εξάγοντας	θερμότητα	από	το	
κανάλι.[13]	
Το	Schoonchip,	ως	ένα	παράδειγμα	πρόκλησης	στην	
περιβαλλοντική	βιωσιμότητα,	έχει	σχεδιαστεί	γύρω	
από	ένα	συγκεκριμένο	σύνολο	αξιών	που	ορίζονται	
από	την	κοινότητα	των	κατοίκων	και	αντιπροσωπεύει	
ένα	αρχιτεκτονικό	όραμα	που	ανταποκρίνεται	στην	
κλιματική	αλλαγή.	Είναι	ένα	μοντέλο	που	θα	μπορούσε	
να	χρησιμοποιηθεί	σε	παράκτιες	πόλεις	που	ήδη	
αντιμετωπίζουν	τις	πλημμύρες.	Στις	ακτές	όπου	η	
άνοδος	της	στάθμης	της	θάλασσας	απειλεί	τα	
σημερινά	σπίτια,	αυτός	ο	τύπος	πλωτής	κατοικίας	–ή	
ένα	υβρίδιο	που	μπορεί	να	επιπλέει	μόνο	σε	
περίπτωση	πλημμύρας–	θα	μπορούσε	να	βοηθήσει	τις	
προκυμαίες	να	αγκαλιάζουν	το	νερό	αντί	να	
προσπαθούν	να	το	κρατήσουν	έξω.	
Επιπλέον,	 αυτό	 το	 έργο	 δημιουργείται	 γύρω	 από	 ένα	
κυκλικό	 μοντέλο	 κοινότητας	 και	 διαθέτει	 ένα	 έξυπνο	
πλέγμα	ηλιακών	συλλεκτών	που	βοηθά	τους	κατοίκους	
να	ανταλλάσσουν	ενέργεια	μεταξύ	τους.[13]	
	
Επίλογος	
Επί	αιώνες,	η	πλωτή	αρχιτεκτονική	σε	παραθαλάσσιες	
περιοχές	αναδεικνύεται	ως	εφικτή	και	δυνατή	
εναλλακτική	λύση	κατοίκησης.	Είναι	γεγονός	ότι	οι	
βιώσιμες	πλωτές	πόλεις	αποτελούν	πλέον	μέρος	του	
διαθέσιμου	οπλοστασίου	στρατηγικών	για	την	
κλιματική	αλλαγή.	
Συμπερασματικά,	η	πλωτή	αρχιτεκτονική	θα	
μπορούσε	ενδεχομένως	να	είναι	η	λύση	για	την	αύξηση	
της	στάθμης	της	θάλασσας	και	την	αύξηση	του	
αστικού	πληθυσμού	χωρίς	να	βλάπτεται	το	
περιβάλλον.	Με	άλλα	λόγια,	η	πλωτή	αρχιτεκτονική	
είναι	ένα	παράδειγμα	πρόκλησης	της	μελλοντικής	
βιωσιμότητας	των	πόλεων	και	του	περιβάλλοντος,	
όπως	είναι	η	πλωτή	γειτονιά	του	Schoonchip	στο	
΄Αμστερνταμ,	που	αποτελεί	ένα	εφαρμοσμένο	
παράδειγμα	τυπολογίας	πλωτών	κτιρίων	και	
συμβάλλει	παράλληλα	στην	περιβαλλοντική	
βιωσμότητα	ολόκληρης	της	πόλης.	
	
	
	
	
	


