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Doelstellingen van het FIR zijn om een beeld te krijgen van de brandweerinzet tijdens een
incident en om daaruit mogelijke lessen voor volgende inzetten te halen.
Beschrijf het verloop van de inzet:
Brand in sportschool / ontmoetingscentra Lavita aan de Sportlaan 7 te Veenendaal. Pand
was geheel ontruimd. Eerste bevelvoerder gaf om 9.48 uur middelbrand i.v.m. de sterke
rookontwikkeling.
Bij mijn aankomst stond de 110 aan de ingang aan de westzijde (zijde parkeerplaats
zwembad) en de 120 aan de oostzijde van het object (parkeerplaats Perron) .
De 110 had inmiddels tekeningen ontvangen van de eigenaar. Op de 1e verdieping was een
sportschool gevestigd, een sauna, twee grote kleedkamers, zonnebanken en diverse kleine
ruimtes. Volgens de eigenaar zou de brand ontstaan zijn in de sauna en of de kleedkamer.
Deze ruimtes zijn geheel inpandig gelegen. Het plan was om de vuurhaard via twee kanten
te benaderen met hogedruk (110 via de hoofdingang en de 120 via de trappenhuis aan de
oostkant). Toegang tot de brandhaard was alleen mogelijk via de grote ruimte gelegen aan
de Sportlaan. Om meer zicht te creëren en warmte kwijt te geraken, is in overleg met de 120
besloten om een aantal ramen in de buitengevel aan de Sportlaanzijde te forceren om
warmte en rook kwijt te geraken.

Vanwege de complexheid van het pand, het uitbreidingsrisico naar de zuidzijde en het feit
dat we moeilijk zicht konden krijgen op de omvang van de brand, heb ik om 9.59 uur
opgeschaald naar grote brand. De 130 (Ederveen) laten opstellen nabij de 120. De eerste
opdracht voor de 130 was verkenning uitvoeren in de zuidelijk gelegen belendende
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sportzaal. In de sportzaal was slechts sprake van lichte rookontwikkeling. De hoogwerker
ingezet aan de oostzijde om het dak/ grensvlak tussen de belendende sportzaal en de
sauna te monitoren. Het personeel van de HW zou vervolgens via de grote buitendeur de
binnenzijde van de sportzaal in de gaten houden, zodat de 130 kon worden ingezet op de
tweede verdieping (de vloeren tussen alle bouwlagen van Lavita zijn van beton).
Op de tweede verdieping was eveneens sprake van veel rook die nabij de sandwichachterwand naar boven kwam. Door de 130 zijn vervolgens eveneens een aantal ramen uit
de buitengevel van de tweede verdieping verwijderd.
Hoewel er veel rook werd weg geventileerd hadden we om 10.24 uur nog geen zicht op de
brandhaard en werd er nog niet geblust. Ik heb een vierde TS gealarmeerd ter
ondersteuning van de 110. De 140 (Renswoude) heeft zich bij de 110 gevoegd waarbij de
ploegen per toerbeurt zijn ingezet.
Het pand van LaVita is later tegen de bestaande sporthal gebouwd. De
scheidingsconstructie bestaat uit een sandwichwand (met PIR of PUR?) , een grote lucht
spouw, een laag glaswol en de oude wand van de sporthal.
Omdat niet duidelijk was of de constructie, die een brandwerendheid van 60 minuten zou
moeten hebben, inmiddels was aangetast, heeft de 130 op de tweede verdieping een paar
gaten in de damwand gemaakt. Hieruit bleek dat de isolatie in het sandwichpaneel nog niet
was aangetast.
Om 11.14 uur verzocht om een vijfde TS voor aflossing /ondersteuning van de 120. Op het
moment van aankomst van de 150 (Elst) werd door de 120 geconstateerd dat de het vuur
tussen het verlaagde plafond zat.
Doordringen tot aan de brandhaard was niet mogelijk en het leek erop dat de brand zich aan
het uitbreiden was via het verlaagd plafond.
Dit was voor mij aanleiding de aanpak drastisch te wijzigen en via twee zijden
waterkanonnen in te zetten in de saunaruimte (offensief binnen), één gevoed door de 150
vanaf openwater en één gevoed door de 110 van de brandkraan. Hiermee kon ook het
systeemplafond worden weggespoten.
Na ca. een ½ uur begon dit effect te sorteren. De rookontwikkeling werd minder en de
temperatuur begon te minderen. Hiermee kon ook de voeding van de kanonnen worden
gestopt en worden overgegaan op handstraalpijpen.
De HOVD had een inmiddels een tweede ovd (ovd Heuvelrug west) laten alarmeren die
belast werd met een aflossingsplan.
Het personeel van de 110 is afgelost door een ploeg van Rhenen en het personeel van de
120 is vervangen door een ploeg uit Amerongen.
Om 13.48 uur kon het sein brandmeester worden gegeven.
Uiteindelijk is tijdens het nablussen de 110 met de ploeg van Rhenen nog vervangen door
een TS van de post Driebergen.

Benoem de punten waar je tevreden over bent:
Benoem de punten waar je ontevreden over bent:
Hoe zijn de punten waar je ontevreden over bent te verbeteren:
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