
Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwe naam voor de gebiedsontwikkeling WTC/
Cambuur, de opening van de McDonald’s, het slaan van de eerste paal van het 
Cambuurstadion en de voortgang van de bouw.

Nieuwe naam: Elfstedenpark
Gedeputeerde Avine Fokkens onthulde op 7 juli de nieuwe naam voor de gebiedsontwikkeling WTC/
Cambuur. Het gebied rondom het stadion krijgt de naam ‘Elfstedenpark’. Deze naam is gekozen 
omdat het Elfstedenpark (net als bij de Elfstedentocht) binnen de hele provincie voor verbinding 
zorgt. Door een aantrekkelijke combinatie van sport, leisure, wonen, winkelen en onderwijs brengt 
het park mensen uit de gehele provincie bijelkaar. Met het Elfstedenpark krijgt de regio Leeuwarden 
een economische en maatschappelijke impuls voor de langere termijn.

Inschrijven nieuwsbrief 
Vanaf nu worden de nieuwsbrieven verzonden vanuit het Elfstedenpark. Wilt u deze nieuwsbrieven 
blijven ontvangen? Geef u dan op voor de nieuwsbrief via www.elfstedenpark.nl  voor updates over 
de ontwikkelingen in het Elfstedenpark en de voortgang van de bouw van het Cambuurstadion. 
Deze nieuwsbrief wordt digitaal verstrekt.

http://www.elfstedenpark.nl 


Eerste paal Cambuurstadion
Op 7 juli hebben de 7-jarige Jesse Boersma 
en de 96-jarige Alexander Jansen officieel 
de eerste paal geslagen van het nieuwe 
Cambuurstadion. Zij zijn de jongste en de oudste 
seizoenkaarthouder van SC Cambuur. Met 
het slaan van de eerste paal legden Jesse en 
Alexander samen de basis voor het nieuwe thuis 
voor SC Cambuur. Met bijna 15.000 stoelen 
is het stadion een stuk groter dan het huidige 
onderkomen. Ook als het gaat om comfort en 
faciliteiten gaat de club er flink op vooruit.

In het gebouw komt ook een school voor ROC 
Friese Poort voor zo’n 1.000 studenten. ROC 
Friese Poort biedt studenten een inspirerende 
leeromgeving en gaat nauw samenwerken met 
SC Cambuur. Zo gaan studenten werkervaring 
opdoen in de beveiliging en de horeca en worden 
faciliteiten gedeeld, zoals de meldkamer en 
publieke ruimtes.

Volg de bouw 
Via www.elfstedenpark.nl kunt u de bouw van 
het Cambuurstadion via een timelapse volgen.

Veiligheid
Van Wijnen wil u erop attenderen dat de 
bouwplaats van het Cambuurstadion geen 
openbare ruimte is. U mag de bouwplaats 
niet betreden zonder toestemming van 
de uitvoerder en zonder persoonlijke 
beschermingsmiddelen, zoals een helm en 
veiligheidsschoenen. Indien u een onveilige 
situatie ziet in de omgeving van de bouw kunt 
u contact opnemen met Piet van Slochteren via 
(0513) 43 91 00.

Heiwerkzaamheden
Tijdens de bouwvakantie van 1 t/m 19 augustus 
worden geen heiwerkzaamheden verricht op 
het terrein van het Cambuurstadion. Na de 
vakantie wordt het heien weer opgestart met 
twee heistellingen. Inmiddels zijn al iets meer 
dan 100 heipalen geslagen. Alle heipalen van 
de Zuidoosthoek van het gebouw zitten in de 
grond. De werkzaamheden verplaatsen zich nu 
naar het westen.  

Monitoring
Bureau Hanselman heeft begin juni een 
nulmeting gemaakt van het huidige geluid in 
de omgeving van de heilocatie. Daarnaast zijn 
er in de eerste week van het heien trillings- en 
geluidsmeters opgehangen. Bureau Hanselman 
heeft de trillingen en het geluid gemonitord. 
Uit de monitoring blijkt dat trilling en geluid 
binnen de voorgeschreven norm, genoemd in de 
plaatselijke verordening, vallen.

Opening Mc Donald’s
Op 13 juli opende de McDonald’s in het 
Elfstedenpark haar deuren. Dit is de derde 
McDonald’s van franchisenemers Hieke 
Lycklama à Nijeholt en Hendrik Haanstra. Bij 
de bouw van het restaurant is zo veel mogelijk 
rekening gehouden met duurzaamheid. Het 
restaurant biedt in de directe omgeving ruim 90 
arbeidsplaatsen. Binnen in het restaurant zijn 
194 zitplaatsen voor gasten.

Vragen en meer informatie
Harold Rakers (gemeente Leeuwarden) is het 
aanspreekpunt voor als u vragen heeft over de 
werkzaamheden in de openbare ruimte van de 
gebiedsontwikkeling Elfstedenpark. 
Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
(058) 233 8656 of via het e-mailadres 
harold.rakers@leeuwarden.nl.

Heeft u vragen over de werkzaamheden 
voor het Cambuurstadion, dat kunt u uw 
vragen stellen aan Piet van Slochteren, 
projectcoördinator bij Van Wijnen. Hij is 
bereikbaar via telefoonnummer 
(0513) 43 91 00 of via het e-mailadres 
p.van.slochteren@vanwijnen.nl.

Meer informatie over het Elfstedenpark leest u 
op www.elfstedenpark.nl. U kunt zich via deze 
website ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
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