School Vuurvogel I in Malden
Een van de doelstellingen van werkgroep ROOD is te trachten beeldbepalende panden met een
architectonische structuur en betekenis te behouden, zodat daarmee de geschiedenis voor ons dorp,
waar helaas in het verleden al veel verdwenen is, herkenbaar blijft. Daarom pleiten wij voor het
behoud en herontwikkeling van de school Vuurvogel I, Veldsingel 2 te Malden. De gemeente heeft nu
het plan om dit pand te laten slopen en daar appartementen te laten bouwen.
De Vuurvogel I is een uniek schoolgebouw en is ontworpen in 1977, een fraai voorbeeld van het
structuralisme. Dit is een architectuurstroming uit de jaren 60 en 70, waarbij de fysieke structuur van
een gebouw gebaseerd is op de sociale structuur. Van binnen is dat goed zichtbaar, geen lange
gangen en vierkante lokalen maar groepsruimten als bloembladen om een krans van
multifunctionele ruimten. Het hart is een ruimte voor allerlei activiteiten. Het was het eerste
schoolgebouw in Nederland dat in volledige aansluiting op het Jenaplan-concept is neergezet.
Daarmee is dit gebouw uniek voor Nederland en zonder twijfel een onderwijskundig en
architecturaal monument.
De school is beeldbepalend voor de wijk Maldensveld die als het ware om het pand heen is
ontwikkeld. Sloop van dit pand zou onherstelbare schade aanrichten aan de structuur van de wijk.
In de documentatie over de bouw van de nieuwe school werd aangegeven dat de architectuur van dit
pand zo bijzonder was dat het behouden zou moeten en kunnen blijven. Voor gebruik als school was
het pand niet meer geschikt maar als basis voor kleinere wooneenheden en zakelijke ruimtes was het
zeer geschikt. De vorige gemeenteraad van Heumen heeft ingestemd met deze visie op het pand.
De werkgroep ROOD gaat binnenkort in gesprek met B&W van Heumen om het pand op de
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, maar ook om nieuwe ideeën voor behoud uit te
wisselen.
Tal van reacties hebben ons bereikt, zoals van aannemers, architecten, woongroepen en anderen die
suggesties aandragen om met een andere bestemming het pand toch te laten voortbestaan in deze
vorm.
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