
Leeuwarden 5 maart 2015  
 
 
Aan :       directie BVO SC Cambuuur 
Van :       supportersvereniging Kern van Cambuur 
Betreft : nieuwbouw/verbouw Cambuurstadion 
 
 
 
 
Geachte directie, 
 
 
Afgelopen woensdag 4 maart 2015 heeft er een vergadering plaats gevonden met een 
afvaardiging van de supportersvereniging Kern van Cambuur, de SC Cambuur Culture en 
de MI-side.  
 
Uitgangspunt van deze bijeenkomst was om vanuit alle geledingen van de supporters 
eens van gedachten te wisselen aangaande de nieuwbouw/verbouw stadion SC 
Cambuur. In een prettig verlopen vergadering bleek al snel dat de onderlinge 
standpunten aangaande het nieuwe stadion nagenoeg overeenkomen. Een samenvatting 
van deze wensen vindt u verder in dit schrijven. 
 
Een andere vraag die momenteel erg leeft onder de supporters is wanneer er eindelijk 
duidelijkheid komt over de locatie van de nieuwbouw/verbouw van het SC Cambuur 
stadion. In december 2014 zou dit bekend worden gemaakt, echter zitten we nu reeds in 
maart 2015 nog zonder bruikbare informatie en groeit de onrust onder de supporters.  
 
 
Aandachtspunten nieuw verbouw/nieuw stadion: 
 

 In eerste instantie verbouw/nieuwbouw op de huidige locatie aan het 
Cambuurplein. Alternatief is de locatie achter het WTC 

 Eigen supporters (sta)vak voor de fanatieke aanhang van SC Cambuur 
 Eigen supportershome met de mogelijkheid van twee ruimtes zoals dit ook bij 

het stadion van FC Utrecht het geval is. 
 Voldoende opslagmogelijkheid voor spandoeken en andere sfeerartikelen. 
 Voorkeur gaat uit naar een vierkant stadion zonder zgn. tweede ring en met 

tribunes tot aan het veld. 

 Spelen op echt gras. 
 Goede facilitaire voorzieningen. 
 Kiosken en supportershome bemannen door vrijwilligers. 

 Goede toegang en faciliteiten voor de minder valide supporters. 
 
 
Genoemde punten zijn slechts een eerste indicatie en dienen uiteraard nog nader te 
worden ingevuld. In de aanloop tot de verbouw/nieuwbouw denken wij een goede 
bijdrage te kunnen leveren tot verdere uitwerking en realisatie hiervan. Wij hopen dan 
ook op korte termijn hierover met u van gedachten te kunnen wisselen. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Kees Elzinga 
Voorzitter Kern van Cambuur 
 
 


