
STADIONBUURT

• Van Tuyll buurt
• Marathonbuurt
• Bertelmanbuurt
• IJsbaanpad met woonbotendorp e.o.
• Olympisch kwartier (nieuwbouw)



STADIONBUURT …
• De Stadionbuurt is onderdeel van het Plan Zuid van de architect H.P. Berlage 

• De Stadionbuurt behoort tevens tot de Gordel ‘20 – ’40 

• De naam Stadionbuurt is afkomstig van het (oude) Stadion, dat officieel heette 
Nederlandsch Sportpark (1912/1914  tot 1929)

• Tijdens de Olympische Spelen van 1928 waren er twee Stadions, het Oude Stadion 
van Harry Elte en het nieuwe Stadion van Jan Wils.

• De straatnamen zijn grotendeels ontleend aan de Griekse mythologie of houden 
anderszins verband met de Olympische Spelen van 1928

• De bebouwing bestaat vooral uit gebouwen en woonblokken in de Amsterdamse 
School stijl.



Plan Zuid Berlage 1917

•Sinds 1 April 
2018 is de 
Stadionbuurt
beschermd
stadsgezicht
als onderdeel
van het  Plan 
Zuid Berlage



achtergevel in de Marathonbuurt
met origineel ritme en gevel
aanzicht achterzijde

Bronnen:

• Overheid.nl

• Makelaarssites

• Mond-tot-Mond

• Eigen ogen

• Foto’s buurtbewoners



Links: 
Olympiaweg 95, in 1951 originele staat achtergevels en binnentuin

Rechts: 
Hectorstraat 24 II hg,  in 2018 gerenoveerd/opgeknapt, oorspronkelijk aanzien is gehandhaafd



Van  Tuyll van 
Serooskerkenweg 86 huis. 

Gerenoveerd of 
opgeknapt, achtergevel

authentiek aanzien. 
Versteende tuin.



Achillesstraat 109 hs – terras en overkapping zijn buiten de rooilijn van 
de veranda’s- ongebruikelijke grote afmeting “schuur” - verstening tuin



Achillesstraat 130 hs onderkeldering en uitbouw
begane grond en 1e etage



Achillesstraat 94 
dakopbouw dakterras 



Agamemnonstraat 13 dakopbouw dakterras



Agamemnonstraat 51 hs uitbouw begane grond en 1e etage ver voorbij 
rooilijn, verstening tuin 2018/19



Originele groene binnenhof
binnen woonblokken

Binnentuin van een woonblok sociale
woningbouw Herculesstraat – Marathonweg –
Hygieaplein – Achillesstraat – Stadionweg –
Hygieastraat, dat nog volledig bestaande uit 
sociale huurwoningen.



Proces van verstening als
gevolg van verbouwingen

• Klein woonblok Olympiaweg 
– Stadionweg – Discusstraat. 
Als gevolg van verkoop bestaat
dit nu gedeeltelijk uit 
particulier eigendom en nog
een deel sociale huur. De 
nieuwe particuliere eigenaren
bouwen metersdiepe
aanbouwen die in dit
voorbeeld kwa hoogte tot 
halverwege de veranda van de 
bovenburen komt, én ook nog
een groot bijgebouw is 
gebouwd. Waar is de tuin
gebleven?



olympiaplein/hectorstraat



Sloterkade rechts
Stadionplein links



Optoppingen
Stadionbuurt, donarstraat 5



Achillesstraat, deel van Tuyllbuurt. 
2,5 jaar durende verbouwing



Herkomst beeldmateriaal

• Plattegrond Berlage’s Plan Zuid – wikipedia
• Oude foto’s zijn afkomstig van internetsites van het gemeentearchief, beeldarchief beeldbank
• Foto’s woonblokken, binnentuinen, bouwwoede overlast zijn zelf op locatie gemaakt door M.C. 

Fakkel, J. Leeghwater, H. Polter, M. Ziekemeyer.
• Overige foto’s zijn afkomstig van huizenverkoopsites, zoals: Funda, Brinkborgh, Deltam en 

Lengershousing

Deze PowerPoint heeft als doel een indruk te geven. De getoonde, en vergelijkbare, verbouwingen 
leiden tot ingrijpende verandering van het gevelaanzicht aan de achterzijde van woonblokken 
Amsterdamse school architectuur, in een wijk en buurten met beschermd stadsgezicht. Daarbij 
blijken de uitbouwen, onderbouwen, opbouwen e.d. te leiden tot verstening van de binnentuinen. In 
de meeste gevallen is het woongenot voor buren blijvend verstoord. 
MC Fakkel


