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Het project Molenwijkpark voorziet in het transformeren van het huidige schoolgebouw 

(basisschool Vuurvogel2) en aangrenzend schoolterrein in een parkachtige omgeving. 

Gebiedsontwikkeling ligt voor de hand nu binnenkort het schoolgebouw zal worden afgebroken. 

Het is vastgelegd beleid van de gemeente (bestuurlijk én politiek) om het ontstane, open gebied te 

vergroenen. Dit beleid sluit één-op-één aan bij de behoefte van de wijkbewoners en de 

wijkvereniging. De huidige versteende plek in de wijk nodigt niet uit tot onderlinge ontmoeting. 

Tevens mist de plek uitnodigend groen en natuurlijke diversiteit. 

 

Het terrein heeft een oppervlak van ca 9.500 m2 en is gelegen in het noordoosten van Malden. Op 

een deel van het terrein wordt een gebouw van 10 appartementen voorzien (maximaal ca 3.000 m2 

incl groen en parkeren). Het overige deel is geheel beschikbaar voor landschapsontwikkeling.  

 

Juist omdat de Molenwijk een wijk is die zowel in absolute als in relatieve zin weinig groen en 

speelgelegenheden kent is de locatie een ideale plek als groen icoonproject. Temeer omdat er ook 

de behoefte leeft aan ruimte voor ontmoeting in een groene omgeving. De verwijdering van grote 

hoeveelheden steen (gebouw; grote oppervlakten betegeling) bieden uitstekende mogelijkheden 

voor klimaatadaptatie en het realiseren van een groene omgeving met de nodige biodiversiteit. In 

schril contrast met de huidige situatie, zodat sprake zal zijn van een grote meerwaarde in diverse 

opzichten. Molenwijk maakt onderdeel uit van het gemeentelijke project Wijk van de Toekomst.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Heumen en de wijk zullen het plan in vergaande mate samen ontwikkelen en ten uitvoer 

brengen. Door de gemeenteraad is aan het project de qua bewonersparticipatie verstrekkende vorm 

van coproductie toegekend. Door een werkgroep vanuit de wijk is een Richtinggevende Visie 

opgesteld. Het park zou het kloppende groene hart van de wijk moeten worden waar ontmoeten, 

spelen en ontdekken centraal staat. Ook wordt het gebied een corridor-functie toegekend, namelijk 

als verbinding van de wijk met de nabij gelegen Heemtuin. Voor het te vergroenen gebied gelden 

vier (hoofd)uitgangspunten: 

* (sociaal) ontmoeting, verlevendiging 

* (sociaal) kind- en jeugdvriendelijk 

* (milieu) biodiversiteit 

* (milieu) klimaatadaptief. 

 



 

 

 

 

 

 

Klimaatadaptiviteit zal allereerst worden benaderd via het verwijderen van een royaal oppervlak 

aan tegels (zie paragraaf 4), daarmee bijdragend aan een vermindering van de hittestress en ook 

door het verwijderen van een stenig met bitumen bedekt schoolgebouw. Vervolgens door een wadi 

(waterbuffering) enzo mogelijk een groen dak op het appartementencomplex. 

 

Biodiversiteit wordt nagestreefd door meerdere of alle van de volgende aspecten: 

– inheemse aanplant 

– diversiteit in soorten 

– behoud van de grote(re) bomen 

– aanplant van vlechthagen 

– een nat element, bij voorkeur ook visueel aantrekkelijk 

– vruchtbomen met voor eenieder te rapen vruchten 

– zo mogelijk: gradiënten (hoogteverschillen) 

– kwaliteitsverhoging van bestaande ook lagere begroeiing 

 

Tezamen geven de volgende elementen het project een hoge maatschappelijke waarde. Vanaf het 

begin zijn bewoners betrokken bij het project en dat zal, tezamen met de gemeente, de gehele 

looptijd het geval zijn. Voor de bevordering van ontmoeting en verlevendiging wordt gedacht aan 

een padenstructuur, aantrekkelijkheid voor jong en oud om te verblijven, een plein-element en 

enkele beweegtoestellen. Het kind- en jeugdvriendelijk maken kan geconcretiseerd worden door 

het behoud en eventueel moderniseren en/of uitbreiden van de speeltoestellen, een zandbak, een 

trapveldje en een gazon.  

 

De iconische waarde van het project zal vooral gelegen zijn in een aanzienlijke verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit en de nieuw gecreëerde beeldbepalende kwaliteit van het park. Creativiteit zal 

worden ingebracht in de fase van het planontwerp.  

 

Het projectplan Molenwijkpark voldoet o.i. in ruime mate aan de door de provincie gestelde 

voorwaarden voor deelname aan het Groene Icoonproject:  

* De locatie voor het Icoonproject bevindt zich in de bebouwde kom 

* Voor de realisatie van het Icoonproject is tenminste 1.000 m2 beschikbaar 

 (de herinrichting betreft een oppervlak van ruim 6.000 m2) 

* De gemeente (of grondeigenaar) is betrokken bij de plannen 

 (de gemeente is de uitsluitende grondeigenaar en is mede-initiatiefnemer) 

* Er is toestemming nodig van de grondeigenaar 

 (door participatie en initiatief van de gemeente is dat expliciet het geval) 

* Als het klaar is, is het Icoonproject kosteloos toegankelijk voor publiek 

 (dit zal per se het geval zijn). 
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