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VEENENDAAL ,,Een rampzalige dag", beaamt eigenaar Marcel van Amersfoort van sportschool LaVita 

Lifestyleclub. Woensdagmorgen vroeg brak door nog onbekende oorzaak brand uit in één van de drie sauna's 

van zijn sportschool aan de Sportlaan. De brandweer was tot het begin van de middag bezig om de brand onder 

controle te krijgen. 

 

Gerard van Wijk 

 

,,Ik heb geen flauw idee hoe de brand ontstaan is, technisch was alles in orde. Vorige maand is er nog een 

controle geweest van de brandweer. Er is enorm veel rookschade maar ook waterschade, het water stond vijf 

centimeter op de vloer."  

 

Van Amersfoort heeft nog geen idee wanneer hij de sportschool weer kan openen. ,,Instructeurs en leden hebben 

aangeboden te komen helpen met het schoonmaken. Professionals zijn bezig om het water eruit te krijgen. 

Maandag komt een onderzoeksteam van de verzekeraar. Het gaat geruime tijd duren voor we de deur weer 

kunnen openen voor fitness en groepslessen. Behalve de schoonmaakwerkzaamheden moeten er namelijk ook 

nieuwe plafonds en nieuwe wanden worden aangebracht." 

 

Wat de totale schade is, kan Van Amersfoort op dit moment nog niet bij benadering zeggen. Behalve de fitness 

en groepslessen van LaVita is er ook een ruimte voor Déveo schoonheidsspecialiste en een praktijk voor 

oefentherapie Mensendieck. Ook zij zijn getroffen door de brand.  

 

LaVita is sinds september 2012 in de sportschool gevestigd. 

 

VEENENDAAL Bij sportschool LaVita aan de Sportlaan in Veenendaal heeft vandaag een brand. De brandweer 

is uren bezig geweest de brandhaard te vinden en uiteindelijk ook te bereiken. De vele rook en enorme hitte 

bemoeilijkten het werk. Pas na ruim vier uur kon het sein brand meester gegeven worden. Lees hieronder de live 

blog die we bijhielden op deze website.  

 

Update 10.10 

Hulpdiensten zijn met groot materieel aanwezig. Mogelijk zou een sauna in brand staan. De zwarte stinkende 

rook komt zowel uit het dak als beneden uit de deuren. Het hele pand is ontruimd, voor zover bekend zijn er geen 

gewonden. 

 

Brandweermannen zijn met zuurstofmaskers het pand in. Buiten staan brandweermannen met plattegronden van 

het pand. 

 

Update 10.12 

Ook brandweer Ederveen wordt opgeroepen ter assistentie. 

 

Update 10.16 

De rook kan het pand niet uit, dus de brandweer is alle ramen eruit aan het slaan op het moment. 

Update 10.30 

Ook de hitte in het pand is enorm. Ondertussen is ook een ploeg uit Utrecht Leidsche Rijn opgeroepen voor 

ondersteuning. 

 

Update 10.37 

Ook de brandweer uit Renswoude wordt opgeroepen ter assistentie. 

 

Update 10.46 

De brand is nog steeds niet meester. Eerst moest de rook uit het pand weg, dat lijkt nu grotendeels het geval. 

Maar de brandhaard is nog steeds niet gevonden. 

 

Update 10.50 

Zie ook de video bij dit verslag (hierboven en hieronder). 



Update 10.53 

De brandweer waarschuwt nu om in de omgeving ramen en deuren gesloten te houden, als u last heeft van de 

rook. 

 

Update 10.59 

De vele rook blijft het grote probleem vooralsnog. Ook de hele sporthal staat vol rook en ook aan de 

zwembadkant van het gebouw komt rook naar buiten. De Sportlaan is afgesloten en publiek wordt op afstand 

gehouden. 

 

Update 11.14 

De brandweer is nog bezig met het blussen. Dat kan nog geruime tijd in beslag nemen. Het gebouw is namelijk 

groot en complex, meldt het via twitter. 

 

Update 11.18 

Blusgroep Elst wordt ook opgeroepen. 

 

Update 11.28 

De omgeving is dan wel afgesloten, het zwembad is wel open. 

 

Update 11.32 

De hitte in het pand is zo enorm, dat brandweermannen elkaar veel en vaak moeten aflossen. Dat is een reden 

waarom er zoveel ploegen uit de regio worden opgeroepen. 

 

Update 11.33 

De clubgebouw van VZC E&P, dat zich ook in het gebouw bevindt, is vooralsnog droog. 

 

Update 11.35 

Er gaat ook water uit de naastgelegen Grift gepompt worden voor het bluswerk. 

 

Update 12.12 

De brandweer heeft nog steeds geen vlammen gezien en is dus nog steeds op zoek naar de brandhaard. Het is 

binnen zo'n vierhonderd graden, dus de brandweermannen kunnen maar heel kort naar binnen. De aflossingen 

volgen elkaar snel op, sommige brandweerlieden zijn al vier keer naar binnen gegaan. 

 

De brandweer gaat nu gebruik maken van een fognail. Dat wordt meestal ook ingezet bij branden in een rieten 

kap. Dat wordt in het plafond geslagen en laat vervolgens een nevel van vocht afdalen. Dit om de temperatuur in 

het gebouw te doen afnemen. 

 

Update 12.54 

De brandweer gaat nu ook waterkanonnen inzetten om zo met veel water de vuurhaard te bereiken. 

 

Update 13.19 

De brandweerwagens worden ter plekke voorzien van nieuwe dieselolie, meldt Luke Beens. 

 

Update 13.21 

De brandweer gaat nu verder de brand blussen met handstralen. De brand is gelokaliseerd. De sauna cabines 

zijn geheel verloren. 

 

Update 13.31 

Ook de brandweer Driebergen wordt opgeroepen om de collega's te assisteren. 

 

Update 14.01 

Brandweer van Amerongen wordt ook opgeroepen voor aflossing van brandweerlieden in Veenendaal. 

 

Update 14.08 

Het sein brand meester is gegeven. De brandweer gaat afschalen.  

 

Update 15.21 

Het gebouw is door de brandweer vrijgegeven. De laatste voertuigen zijn aan het inpakken. Daarmee komt ook 

een einde aan deze live blog. 

 

https://twitter.com/LukeBNV/status/598441937079775232

