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Sport Medisch Centrum Olympiaplein
Het Olympiaplein in de Amsterdamse Stadionbuurt is aangelegd als oefenterrein voor atletiek bij de Olympische Spelen van 1928. Na afloop van de Spelen werd het plein een sportpark voor de buurt met in het
midden wat simpele gebouwtjes voor de voetbalvereniging en de plantsoenendienst van Zuid.
Op de plek van dat laatste gebouw staat nu een paviljoen voor sportrevalidatie en fysiotherapie, meer in
lijn met het gebruik van het plein. De Olympische oorsprong blijft levend doordat het Nederlands Olympisch
Comité hier een steunpunt heeft. Rekrutering en selectie van Olympische sporters vinden onder andere
hier plaats.
In twee lagen bevat het gebouw daarnaast spreekkamers, behandelkamers en oefenruimtes. Zo is een
gebruik van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat gegarandeerd. Intussen is ook de renovatie van de velden
afgerond. Daarmee heeft het sportpark zijn verdiende plek gevonden, niet ver van het gerenoveerde
stadion. In het hart van de daar naar vernoemde Stadionbuurt.

Sports Medical Center Olympiaplein
In the southern part of Amsterdam, Olympiaplein was established as an athletic training field for the 1928
Olympics. After the Games the field became a neighbourhood sports facility with some modest sheds for a
soccer club and the Parks Department in the middle.
The latter building has been replaced by a pavilion for sports revalidation and physiotherapy, more in line
with the present use of the grounds. The Netherlands Olympic Committee has a recruiting and selection
office here, thus keeping the Olympic origins alive.
In addition, the two-storied building accommodates consultation, treatment and exercise rooms, guaranteeing usage from early morning till late at night. In the meantime, renovation of the fields has been completed, providing Amsterdam with a well-deserved sport facility, not far from the recently restored Olympic
Stadium, and in the heart of the Stadionbuurt, the neighbourhood that was named after it.
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Aanzicht vanuit het zuiden.
South view. 					

Eerste verdieping.				
First floor. 					

Begane grond. 					
Ground floor. 					

Sousterrain.
Basement.
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