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HAARLEM 

Het besef bij Gerrit Ligtenberg dringt langzaam maar zeker door deze 

zondagochtend. Dat de brand in honkbalstadion Pim Mulier kort voor 

middernacht veel erger had kunnen aflopen. Ligtenberg (78) is namens de 

Haarlemse Honkbalweek al dertig jaar verantwoordelijk voor 

accommodatiezaken. 

Ligtenberg opent het hek om de schade te gaan bekijken. De brand bij de eerste 

opgang naar de tribune heeft de traptreden aangetast en een deel van de muur 

beschadigd. „Zo te zien is het een kwestie van schoonmaken en een nieuw verfje erop. 

Toen ik de foto’s van de vlammen zag, vreesde ik dat het veel erger zou zijn.” 

Zo zijn de plastic stoeltjes op de tribune gespaard gebleven. Maar belangrijker nog: de 

grote elektrakasten die op een paar meter afstand van de vlammen staan, zijn 

ongeschonden. „Van daaruit wordt letterlijk alles in het stadion aangestuurd, tot aan 

de lichtmasten toe”, zegt Ligtenberg. 



 

De grote elektrakasten vlakbij de brand.© Foto Michel van Bergen 

Hekken 

Ander geluk bij een ongeluk is dat de verantwoordelijken - de brand is aangestoken - 

voor de eerste opgang kozen en niet de derde. „De brandweer heeft het vuur nu door 

de hekken kunnen blussen. Als het verder vanaf de ingang was aangestoken, had het 

veel langer geduurd voordat ze aan de slag konden.” 

De gemeente is eigendom van het stadion, dat door het bedrijf Sport, Recreatie & 

Onderwijs wordt beheerd. Ligtenberg: „Bij brand moet het grote hek worden 

opengemaakt, maar dan moet dus iemand van SRO deze kant op komen. En ik heb 

een sleutel, maar ik heb niet het eeuwige leven. Volgens mij is het verstandig als de 

brandweer een eigen sleutel krijgt. Maar ja, dat bedenk je achteraf.” 



 

Brandweerlieden moeten een trap gebruiken om over het toegangshek te komen.© Foto Michel van Bergen 

Perstribune 

Om het stadion binnen te komen, moet over een hek worden geklommen. Maar 

Ligtenberg heeft het idee dat jongeren ook een alternatieve manier hebben gevonden 

om zichzelf toegang te verschaffen. „Want we horen dat ze vaak rondhangen in het 

stadion, bijvoorbeeld op de overdekte perstribune.” 

Ligtenberg weet dat de omgeving van het stadion een geliefde hangplek is, omdat de 

locatie behoorlijk is afgelegen. „Vooral achter de honkbalhal hangen ze vaak rond. Die 

geluiden horen we van bewoners uit de wijk.” De hal wordt ook deze zondag door 

jeugd van verschillende clubs gebruikt voor indoortrainingen. Hoofdgebruiker is 

hoofdklasser Kinheim, dat voor zijn wedstrijden ook het stadion huurt. 

Knuppelkast 

Coach Michael Crouwel van het eerste team kent ook het probleem van ongewenste 

bezoekers. „Zo’n drie jaar geleden is onze helmen- en knuppelkast in de fik gestoken. 

Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Ik weet niet of het zin heeft het stadion 

hermetisch af te sluiten. Als ze willen, komen ze overal binnen.” 

Crouwel ziet meer heil in het ophangen van beveiligingscamera’s. „De camera’s die er 

nu hangen, zijn alleen op het veld gericht om televisieopnames te maken van de 

wedstrijden. Met het ophangen van beveiligingscamera’s schrik je dit soort gasten 

misschien af. Het zou mooi zijn als de gemeente als hoofdverantwoordelijke daarin 

investeert.” Zijn club ondervindt geen gevolgen van de brand van zaterdagavond. Het 

seizoen ligt stil. De eerste wedstrijden staan pas voor april op het programma. 



Annalies van Zoeren - manager Sport van SRO - laat in een reactie weten dat de 

veiligheidssituatie rond het stadion opnieuw wordt bekeken. ,,Dit is een moment 

waarop we kritisch kijken waarom dit kan gebeuren. De vraag is of dit is tegen te 

houden en hoe ver je daarin wil gaan.’’ 
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