ABIOGENESE
HET NATUURLIJKE PROCES WAARBIJ LEVEN ONTSTAAT UIT NIET LEVENDE MATERIE
De diagnose
Nu de babyboomgeneratie de laatste levensfase ingaat zijn de
gelijktijdig ontwikkelde woonwijken toe aan een nieuwe stap.
Deze generatie heeft zich geworteld in deze veilige gezinswijken,
waar zij hun kinderen hebben zien opgroeien en met
de buren lief en leed deelden. Oude bomen laten zich
moeilijk verplanten, terwijl met de ontwikkeling van
deze wederopbouwwijken nooit rekening is gehouden
met de nieuwe zorgvraag van ouderen en andere
zorgbehoevenden. Tegelijkertijd ziet de oudere de
omgeving en zijn daarmee verbonden sociale netwerk
verwateren van een analoge gemeenschapsgezinde
- naar een digitale anonieme wijk met onbekende
culturen en alleenstaande huishoudens.

Het adaptieve lichaam
Niets duurt voort behalve verandering. Met dit
gegeven moeten nieuwe wijken ontworpen worden
en oude wijken worden her-ontwikkeld. Trends en
demografie hebben telkens weer hun invloed op de
wijken en gaan als een golfbeweging door de steden.
De wijk van de toekomst is daarom circulair en
adaptief. Het is een wijk die is ingericht op basis van de
vervlechting van de verschillende leeftijdsfasen van baby
tot bejaarde. Dit uit zich met de introductie van nieuwe
adaptieve buurtcentra, waar men elkaar ontmoet door zijn
of haar dagelijkse behoeften. Het nieuwe vastgoedconcept
is aanpasbaar aan functie, makkelijk verplaatsbaar en kan
daardoor van tijdelijk gebruik naar permanent gebruik
veranderen. De bestaande lege woningen van de ouderen
in het woningbestand kunnen verduurzaamt, gesloopt of
vervangen worden, afhankelijk van de behoeftes van mensen
en de mogelijke businesscase. Bij de herinrichting van de wijk
wordt ingezet op gedachtes van de jaren 70 met een eigentijdse
draai, waarbij wordt ingespeeld op ontmoeting, activiteiten en
buitenverblijf.
'Abiogenese' beoogd een vloeiende transformatie door middel
van een soort schuifpuzzelspel. Hiermee maken mensen interne
laagdrempelige verhuisbewegingen om elders ruimte te creeren voor
verduurzamingen en zowel ruimtelijke - als sociale verbeteringen van
de wijk. Het is een strategie die specifiek op Almere-Haven is toegepast,
maar tegelijk op iedere wijk in Nederland uit te oefenen is. We hebben
een belegger in ons team die bereid is dit woonconcept te financieren,
een zorgpartij die de exploitatie zou kunnen doen, een stedenbouwkundig
bureau dat gebied en openbare ruimte vorm kan geven en een aanpasbaar
modulair bouwsysteem die het vastgoed kan realiseren.

VITALE ORGANEN
De longen zorgen voor zuurstof, letterlijk en
figuurlijk. De levensbestendige wijk ligt ingebed
in openbare natuur met uitlopers richting de
andere vitale organen. Hier kan men op adem
komen, buiten sporten, en picknicken. Het is
tevens de plek waar de wijk gevoed wordt met
slimme energie.
In De hersens is er ruimte voor ondernemerschap
en educatie. Daarnaast fungeert het als
landingsplek voor bezorgdrones van webwinkels.
Het hart is de plek waar zorgbehoevenden
binnen hun eigen wijk tijdelijk of definitief
verblijven voor zorgvormen die niet meer binnen
een gezinswoning mogelijk zijn. Vrijwillige
- en professionele verzorgers van lokale
zorgaanbieders wonen op loopafstand in een
één- of meerpersoonshuishouden.
de lever is de bron van energie in de vorm van
het verbouwen van voedsel. Hier vindt tegelijk
uitwisseling plaats van diensten als oppassen,
klussen en tuinieren.
De nieren handhaven de balans van inen uitgaand vervoer. Dit is de plek waar
verschillende mobiliteitsstromen bijeenkomen.
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