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Gemeente Amsterdam 
Dienst Zuidas 

Aan de bewoners en bedrijven in Gersliwin en IVIahler 
The English version of this letter can be found on our 
website: www.amsterdam.nl/zuidas/english/ 

Datum 9 oktober 2013 
Onskenmerk 20131006 hm/AJ 
Behandeld door A. de Jong 

Telefoon ajg@zuidas.nl 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag informeren wij over de start bouw van een kantoor en woongebouw op de hoek van 
de Gustav Mahlerlaan/Buitenveldertselaan. De werkzaamheden starten medio oktober 
2013. 

Wat wordt gebouwd? 
Op de hoek van de Gustav IVlahlerlaan en de Buitenveldertselaan (kavel 16) komt 
kantoorgebouw Mahler 1000. Het kantoorgebouw bestaat uit 7 verdiepingen en op de 
begane grond komen voorzieningen. Hiernaast (kavel 14) komt een woontoren met 
appartementen en ruime penthouses: Mahler 900. De woontoren is 22 verdiepingen hoog 
en wordt uitgevoerd in donkere bakstenen, geinspireerd op de New Yorkse bouwstijl uit 
de eerste helft van de 20e eeuw. Voor de parkeergelegenheid zal een ondergrondse 
parkeergarage onder beide kavels aangelegd worden. G&S Vastgoed ontwikkelt beide 
projecten. 

Het kantoorgebouw is naar een 
ontwerp van architectenbureau 
Oever Zaaijer en de woontoren 
van architectenbureau Inbo. 
Voor meer informatie over de 
woningen kunt u de website van 
G&S Vastgoed bekijken. 

Impressie van kavel 14 en 16, links de woontoren en rechts het kantoorgebouw/ 
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Wat gaat gebeuren en wat merkt u ervan? 
IVIahler 900 en Mahler 1000 worden uitgevoerd door de bouwcombinatie VolkerWessels 
Bedrijven, G&S Bouw en Boele & van Eesteren onder de naam Kavel 14 1 1 6 . 
• Medio oktober richten zij het bouwterrein in, er komen een keet en bouwhekken. De 

bouwweg wordt aangelegd tussen de De Boelelaan en het bouwterrein. 
• Vanaf medio november begint het intrillen van de damwanden, wat ongeveer een 

maand duurt. Aansluitend wordt de bouwput ontgraven voor de parkeergarage en het 
Zand afgevoerd door vrachtwagens. 

• Begin januari 2014 beginnen de heiwerkzaamheden tot eind maart 2014. Deze 
werkzaamheden kunnen overlast voor de omgeving opieveren. 

Andere werkzaamheden: voorbereiding start bouw kavel 1a en 2a 
Later dit jaar start de bouw op kavel la en 2a aan de Beethovenstraat tussen de Gustave 
Mahlerlaan en de De Boelelaan. Eind oktober starten aanpassingen aan de kruising 
Gustav Mahlerlaan/Beethovenstraat om ruimte te maken voor de bouw. Ook moet er een 
aantal parkeerplaatsen worden opgeheven. 
In het weekend van 16 november is de zuidelijke rijbaan vanuit de Gustav Mahlerlaan 
richting de Beethovenstraat afgesloten. Vanaf begin november wordt een deel van het 
parkeerterrein (P16, waar Circus Renz in de zomermaanden staat) gesloopt. 

Werktijden 
De aannemer werkt op werkdagen van 7.00 uur tot 19.00 uur. Wanneer het nodig is om 
buiten deze tijden te werken zullen we u hierover van te voren informeren. 

Contact en meer informatie 
• Bij vragen over de bouwwerkzaamheden van Mahler 900 en Mahler 1000 kunt u 

doordeweeks terecht bij de hoofd uitvoerder Peter Boekel, telefoon 06 52 428 195 of 
mailen naar p.boekel@gensbouw.nl. 
G&S Bouw en Boele & van Eesteren zijn aangesloten bij de Stichting Bewuste 
Bouwers. Zij hebben aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het 
milieu. Kijk voor meer informatie op www.bewustebouwers.nl/omwonenden. 

• Bij vragen of opmerkingen over projecten bij u in de buurt kunt u contact opnemen 
met omgevingscoordinator Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 12 345 
105 of mailen naaromgevingscoordinatie@zuidas.nl. De gemeente Amsterdam, 
Dienst Zuidas, is geen opdrachtgever van de bouw van het kantoor- en woongebouw, 
maar heeft een coordinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. 

Sandra Thesing 
projectmanager Zuidas 


