
Projectgegevens de Architect 

Gustav Gym door KUUB 

 

Officiële projecttitel   : Gustav Gym 

Adres     : George Gershwinlaan 520 

Plaats     : Amsterdam 

 

Opdrachtgever (naam, plaats)  : Gustav B.V., Amsterdam 

Ontwerpbureau (naam, plaats)  : KUUB, Amsterdam 

Projectarchitect(en)   : Pascal Hielckert 

Medewerkers    : Maarten Rozemuller, Rodger van Leeuwen 

Adviseur constructie (naam, plaats)  : van der Vorm engineering, Delft i.s.m. 

  Anton Constructiewerken BV, Obdam 

Adviseur installaties (naam, plaats)   

Adviseur akoestiek (naam, plaats)  : Alcedo B.V., Holten 

Aannemer (naam, plaats)   : GeelRonitz Bouwgroep B.V., Beverwijk 

Interieurarchitect (naam, plaats)  : KUUB, Amsterdam   

Landschapsarchitect (naam, plaats)  : 

Beeldend kunstenaar (naam, plaats) : 

Toeleveranciers (naam, plaats)  : Technogym (fitnessapparatuur), Capelle aan den IJssel 

       VSB Wellness (waterval en sauna), Diessen 

       Venled verlichting, Venlo 

Bruto vloeroppervlakte   : 920 m² 

Netto vloeroppervlakte   : 845 m² 

Bruto inhoud    : 4000 m³ 

Netto inhoud    : 3600 m³ 

Programma   : receptie, bar/dj, fitness, (groeps) boxlessen,  

      cardio, yoga, sauna, fysio 

Voorlopig ontwerp (maand, jaar)  : mei 2016 

Definitief ontwerp (maand, jaar)  : juni 2016 

Aanvang bouw (maand, jaar)  : augustus 2016 

Oplevering (maand, jaar)   : november 2016 

Bouwsom inclusief installaties € excl btw : €   826.500,- 

Bouwsom exclusief installaties € excl btw : €   578.500,- 

Bouwsom inclusief installaties € incl btw : €1.000.000,- 

Bouwsom exclusief installaties € incl btw : €   700.000,- 

 

Materiaalkeuze: 
 
KUUB heeft het rauwe betonnen karakter van het casco van het Mahler 900 gebouw ten volle benut en 

uitgelicht. Door de keuze voor verspringende vloervelden in antraciet beton sluit het ontwerp aan op het 

casco qua materialisatie. Maar juist het contrast in kleur van de antraciete vloeren met het grijze casco 

laat deze betonnen elementen nog meer spreken.  

Door zowel de boxruimte als de yogaruimte in glas uit te voeren, de hoek met gebogen glas, blijven 

doorzichten maximaal aanwezig en zijn alleen de toiletten, kleed- doucheruimte en de sauna als een 



dicht volume vormgegeven of eigenlijk: verstopt. Ze bevinden zich achter een bijna 5 meter hoge en 17 

meter brede waterval. Deze waterval geeft een rustgevend geluid en een extra welness gevoel aan de 

gym. 

 

KUUB tilt het begrip gym naar een nieuw niveau  

 

‘Gustav’ zit in de plint van het nieuwe Mahler 900 gebouw aan de Gustav Mahlerlaan op de Zuidas. De 

loft-achtige doorlopende ruimte met zowel ruwe architectonische als meer verfijnde elementen zou niet 

misstaan in een trendy New Yorks district. Met deze balans van bruut/stoer en sjiek/weldadig treft KUUB 

de juiste toon voor deze functie op deze plek.  

In de lobby wordt je verwelkomd door een enorme Waterval. Wanneer je hier doorheen gaat kom je 

terecht in de ‘wet zone’: de lockers , de douche en de sauna. Een centrale houten loper verbindt alle 

zones met elkaar, zoals een lager gelegen bar, dj-booth en de ‘soft zone’ voor cardio fitness en yoga. 

KUUB heeft het rauwe en open karakter van het pand maximaal benut. Daarbij is gezocht naar een 

subtiele balans tussen het brute beton en het meer verfijnde interieur, maar ook de balans tussen het 

individueel benadrukken en onderling verbinden van diverse zones. 

De box groepslessen vinden bijvoorbeeld plaats in een glazen doos onder een verlicht plafond met de 

lay-out van Japanse tatami matten. Niveauverschillen verdelen de ruimtes op een natuurlijke manier, 

maar behouden het open karakter. Door dan bijvoorbeeld leren kussens op bestaande betonnen 

vloerbalken te leggen worden deze ineens functioneel. 

De houten loper bereikt zijn climax in de acht meter hoge ‘hard zone’. In de verste uithoek hiervan 

bevindt zich ‘the cave’ , een subtiel aangelichte ruimte voor het gewichtheffen. 

Met een typische mix van architectonische- en interieurelementen maakt KUUB de ideale visuele en 

fysieke omgeving voor de ‘next level’ fitness ervaring zoals beoogd door Gustav Gym. 

 


