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FC Burgum: een nieuwe accommodatie op 
een vitaal sportpark

Een nieuw huis
In 2016 hebben de besturen van vv Bergum en BCV 
een voorschot genomen om te fuseren tot een 
nieuwe voetbalvereniging in Burgum met ongeveer 
achthonderd leden. Twee rijke clubhistories worden 
in elkaar geritst tot een nieuwe vereniging voor 
iedereen die voetbal een warm hart toedraagt. 
Maar, een vereniging is meer dan voetbal alleen. 
Zij is een plaats waar mensen die, naast voetbal, 
ook iets anders met elkaar delen. Een nieuwe club 

vraagt om een nieuw huis en de ambitie van de 
fusieclub is daarom één nieuw clubhuis. 

Aanleiding
Een fusiecommissie was bezig om de mogelijk-
heden en onmogelijkheden van een fusie tussen 
de plaatselijke voetbalclubs vv Bergum en BCV 
te inventariseren. Een belangrijk onderdeel ervan 
is een gezamenlijke accommodatie. Toen op 4 
oktober 2017 een brand de sporthal Westermar 
totaal verwoestte, bood dit perspectief voor een 
volledig nieuwe accommodatie. Dit had ook de 
voorkeur van de beide besturen: één club met een 
nieuwe identiteit en een nieuwe accommodatie. 

Sinds 1 juli 2019 is er die nieuwe vereniging: 
FC Burgum.  Ze is een belangrijke partner in het 
nieuw in te richten sportpark. De nieuwe sporthal 
levert een win-winsituatie op tussen gemeente, 
voetbalclub en overige verenigingen die ervan 
gebruik maken. Naast de verenigingen maakten 
ook onderwijsinstellingen gebruik van de oude 
hal. De brand in oktober 2017 leverde urgentie 
en dynamiek op, maar vooral ook kansen voor de 
toekomst.

Sporthal Nije Westermar
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Burgum krijgt een vitaal sportpark
In toenemende mate verkrijgen traditionele sport-
parken een multifunctioneel karakter. Ze worden 
omgevormd tot een ‘sport- en jeugdcluster’ of een 
‘sport- en recreatiepark’. Verschillende voorzie-
ningen die in het verlengde van elkaar liggen, 
worden thematisch aan elkaar gekoppeld, vaak 
geholpen door de ruimtewinst als gevolg van de 
inzet van kunstgras en/of een dubbelgebruik van 
voorzieningen. 

Sporten op individuele basis of ongeorganiseerd is 
bezig aan een opmars. Vaak neemt men hierbij zijn 
toevlucht tot de openbare ruimte. Maar waarom 
lopen de fi ets-, hardloop- en wandelroutes niet 
over een sportpark? Door het maken van sportieve 
en functionele verbindingen tussen de openbare 
ruimte, actieve verkeerroutes, groen- en recreatie-

structuren en het sportpark, kunnen deze elkaar 
versterken. 

Om gebruik te kunnen maken van een sportpark 
moet je er terecht kunnen. Moeten dan alle onder-
delen van het sportpark 24/7 open en toegankelijk 

zijn? Nee, zeker niet. Laat het hek om het hoofd-
veld lekker staan. Geef jongeren uit de buurt wel 
de gelegenheid een balletje te trappen op een 
openbaar toegankelijk miniveld op het sportpark 
(formaat Cruyff Court), zet een buurtsportcoach in 
en iedereen is gelukkig. Een open sportpark is niet 
‘alleen’ open voor jongeren uit de buurt, maar voor 
veel meer doelgroepen 
Een vitaal sportpark vormt in ruimtelijk en fysiek 
opzicht de voorwaarde voor het welslagen van een 
‘open club’. 

Sportcafé
Ter bevordering van ontmoeting, ontspanning, 
leefbaarheid, sociale contacten etc. mag een 
horecafunctie in de nieuw te bouwen accommo-
datie niet ontbreken. Door deze functie centraal 
tussen de diverse te bouwen accommodatie-onder-

delen en het buitensportcomplex te positioneren, 
kan dit bijdragen aan de in de vorige paragraaf 
vermelde visie. Voor gebruik tijdens wedstrijden en 
toernooien, bestuursvergaderingen etc. is aanpa-
lend aan de horecaruimte een vergaderruimte 
nodig. De horecaruimte kan ook een functie voor 
de direct omwonenden en de inwoners in de buurt 
rond het sportpark hebben. Zo kunnen zij er hun 
formele vergaderingen en bijeenkomsten houden, 
maar ze kan ook een ontmoetingsplek voor groepen 
of individuen zijn. 

De Nije Westermar
De gemeenteraad stemde 14 februari 2019 in met 
de realisatie van een Vitaal Sportpark: herbouw van 
de sporthal, integratie van binnensport, buitensport 

FC Burgum krijgt de 
duurzaamste 
voetbalaccommodatie 
van Nederland
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en FC Burgum in de Nije Westermar. Hiermee krijgt 
Burgum een toekomstgerichte en toekomstbe-
stendige voorziening, inclusief nieuwe en veiligere 
ontsluiting voor het verkeer, een nieuw hoofdveld 
en een tweede kunstgrasveld. Het geheel vergt een 
investering van € 9.950.000,-. De ‘harde’ kant van 
het project is nu geborgd. De samenwerking tussen 
alle partijen in het nieuwe sportpark maakt of het 
een succes wordt. 

Begin september 2019 ging de eerste paal de 
grond waarna de oplevering in de zomer 2020 zal 
plaatsvinden. 

FC Burgum krijgt de duurzaamste voetbalaccom-
modatie van Nederland; energieneutraal, circulair, 
veilig, functiemenging, onderdeel van een uniek 
coulisselandschap en sociale functie voor alle 
inwoners van Burgum en omstreken.


