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Geachte heer/mevrouw ,
Graag informeren wij u over de start bouw van een tijdelijke sporthal aan de Gustav
Mahlerlaan. Op het braakliggende terrein naast het nieuwe kantoor van Deloitte en
AKD komt een zogenaamde luchthal te staan. De bouw start begin augustus en zal
naar verwachting begin september gereed zijn. In deze brief leest u over de
plannen en de werkzaamheden.
Waarom is een tijdelijke sporthal nodig?
In het najaar van 2014 wordt het bestaande sportcomplex op de De Boelelaan 46
beëindigd in verband met de sloop van deze sportvoorziening in de eerste helft van
2015. De sloop van dit complex is nodig voor de verdere ontwikkeling van dit deel
van Zuidas en de bouw van de volgende fase van Kindercampus Zuidas. Voor de
huidige gebruikers is gezocht naar alternatieve vestigingsmogelijkheden in
afwachting van een permanente sportvoorziening. De locatie aan de Gustav
Mahlerlaan bleek de enige locatie die aan de voorwaarden voldoet. De sporthal
wordt hier gerealiseerd voor de duur van maximaal 5 jaar. De hoofdgebruiker wordt
de Amsterdam International Community School (AICS).
Hoe ziet de tijdelijke sporthal eruit?
De tijdelijke sporthal is een zogenaamde luchthal of blaashal. Een blaashal is een
opgeblazen elastische luchtdichte ruimte. De blaashal is 50 bij 30 meter en circa
8,5 meter hoog. Voor de blaashal worden kleedkamerunits geplaatst en units met
een ruimte voor de beoefening van vechtsporten. De blaashal is geschikt voor de
beoefening van diverse sporten. Aan de voorzijde van de blaashal komt een
fietsenstalling met plek voor circa 90 fietsen.
Werkzaamheden en planning
In juli is het terrein bouwrijp gemaakt en de ondergrond bestaande uit betonplaten
aangelegd. Vanaf dinsdag 12 augustus start de plaatsing van de units en de
afwerking daarvan. In de week van 25 augustus wordt de blaashal opgeblazen.

Naar verwachting start op vrijdag 5 september de exploitatie van de tijdelijke
sporthal. De aannemer heeft een vergunning om van maandag tot en met vrijdag
tussen 07.00 19.00 uur te werken. Weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen
de voortgang van het werk beïnvloeden. Alle genoemde data zijn daarom onder
voorbehoud.
Contact
 Bij vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden, kunt u contact
opnemen met de projectleider van stadsdeel Zuid, Albèrt Duyst, 06 220 130 33
of mailen met aduyst@amsterdam.nl.
 Bij vragen of opmerkingen over projecten bij u in de buurt kunt u contact
opnemen met omgevingscoördinator Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden,
telefoon 06 12 345 105 of mailen naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Dienst
Zuidas, is geen opdrachtgever van de bouw van de kantoor- en
woongebouwen, maar heeft een coördinerende rol bij alle
bouwwerkzaamheden in Zuidas.

Afbeelding: Impressie binnenzijde sporthal

Met vriendelijke groet,
Albèrt Duyst
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