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Bangladesh is erg kwetsbaar. Omdat het land zo
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laaggelegen is en ook nog eens aan de monding van
grote rivieren ligt, zijn er vaak overstromingen.

Elk jaar teisteren tropische stromen bovendien het
land. In 2016 werd Bangladesh getroffen door vier
orkanen, een record in de recente geschiedenis van
het Aziatische land.

Door de stijgende zeespiegel kan volgens
schattingen in 2050 tot wel 17 procent van het land
onder water komen te staan. Daardoor moeten 18
miljoen mensen een nieuwe woonplek zoeken,
aldus Atiq Rahman, de belangrijkste
klimaatwetenschapper van het land.

Het Rijswijkse architectenbureau Waterstudio heeft
mogelijk een oplossing voor dit probleem: drijvende
gebouwen die tegen orkanen bestand zijn.
Waterstudio levert eind november vijf van deze
zogenoemde City Apps af in Dhaka, de hoofdstad
van Bangladesh.

Zo ziet dit bijzondere project eruit:

Advertentie

Meer weten?

https://www.theguardian.com/global-development/2017/jan/20/bangladesh-struggles-turn-tide-climate-change-sea-levels-rise-coxs-bazar
https://www.nytimes.com/2014/03/29/world/asia/facing-rising-seas-bangladesh-confronts-the-consequences-of-climate-change.html?mtrref=www.google.com
https://www.floatingcityapps.com/
https://pubads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsva_T7vOYQ5MfiViIkBsbn-gdXv_8Jk7S-gOgaSAjDLdHmVfMRIeZqezr6jJX2aeide5Jb-ev19KRxKm9N9tIrPQrsEpdwp1ps-SUYg3bH_tURqc44oQ5o06-Rgg8Y_zfjSqV0lfaureYj6TH9r7euE_u_eOO3abdnBQ_tPKFpRbkYbpk3Vj1syQSitOi4FEig3wiHGroaEGaTg1ozvMuu_ytOqAQGzPDCfOV6AJhw1nwrkO8r-64y2iI9bJYbbbK_ucKcZ4Y2m14TEFjpgsA&sig=Cg0ArKJSzJx5S4mUbC4K&adurl=https://werkenbijdeloitte.nl/de-artificial-intelligence-tool-eagle-eye-helpt-ons-kredietriscicos-nog-beter-te-kunnen-inschatten%3Futm_source%3Dniche%26utm_medium%3Dbusinessinsider%26utm_campaign%3Ddeloitte%26utm_content%3Dvideo_interdes_eagleeye_riskadvisory_stem
https://www.businessinsider.nl/


Waterstudio is van plan om vijf verplaatsbare ‘City
Apps’ af te leveren in Korail, een sloppenwijk in
Dhaka.

Foto: Een klaslokaal van City App in Amsterdam. Bron: Waterstudio

De City Apps kunnen voor verschillende
toepassingen worden ingericht. Je kunt er een
klaslokaal of medische kliniek van maken, maar de
gebouwen zijn ook geschikt om in te wonen.
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Overdag is dit drijvende gebouw een klaslokaal met
20 tablets en twee grote schermen waarop

docenten iets kunnen laten zien. ‘s Avonds doet
hetzelfde gebouw dienst als internetcafé.

Bron: Waterstudio

De andere vier City Apps zullen worden ingezet als
gemeenschappelijke keuken, openbaar toilet met
douches en eentje met een noodgenerator voor
elektriciteit. De benodigde energie komt van
zonnepanelen op het dak.
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Bron: Waterstudio

De gebouwen worden bevestigd aan de zeebodem
en bewegen mee met het water. Zo zijn ze beter
bestand tegen stormen. Ook zijn ze waterdicht,
zodat het risico op overstroming is beperkt.

Bron: Waterstudio

De City Apps, die zo’n 43.000 euro per stuk kosten,
zijn gebouwd in Amsterdam. Dat zei architect Koen
Olthuis van Waterstudio tegen Business Insider.
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Bron: Waterstudio

De fundering is gemaakt van houten pallets, draad
en duizenden gerecyclede plastic flessen. Daardoor
is het geheel drijvend.

Bron: Waterstudio

Waterstudio is opgericht in 2003 en staat bekend
om de drijvende gebouwen die het ontwerpt.
Wereldwijd hee� het architectenbureau meer dan
200 gebouwen op water neergezet, waaronder deze
drijvende villa’s op IJburg, een woonwijk in het
oosten van Amsterdam.
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Bron: Waterstudio

Olthuis hoopt dat hij sloppenwijken in opkomende
landen kan helpen met het City App-project, met
name in landen die de gevolgen van
klimaatverandering zullen merken.

Bron: Waterstudio

Waterstudio werkt samen met lokale
projectontwikkelaars voor als ze meer City Apps af
willen nemen.

“Sommige mensen wonen dicht bij het water, op
kwetsbare plekken”, aldus Olthuis. “Met deze
gebouwen kunnen ze hun leefomgeving
verbeteren.”
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Bron: Waterstudio

LEES OOK: De 16 mooiste gebouwen ter wereld in
de ogen van architecten
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