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1/1 3.1968.1 OMMOORD: KELLOGGPLAATS
‘ERA-systeem, rechte flats’

Adres: Kelloggplaats 1-335
Wijk: Ommoord (postcode 3068)
Bouwjaar: 1968 / groot onderhoud 2010
Typologie en aantal: 156 galerijflat
Architect: R. Fledderus
Opdrachtgever: Dienst Volkshuisvesting
Aannemers: ERA - Van Eesteren 

Bouwgeschiedenis: De hoofdingang met liften en trappenhuis 
ligt in het midden van de éénlaagse onderbouw. Aan beide zijden 
zijn per verdieping 6 galerijwoningen gesitueerd met aan het einde 
van de galerij een eenvoudige stalen noodtrap over de hoogte van 
alle 14 lagen De standaardwoning is een vierkamerwoning in één 
vrije overspanning waardoor diverse indelingsvarianten konden 
worden aangeboden. De entree, keuken en twee slaapkamers 
liggen aan de galerijzijde, het sanitair en de berging inpandig. De 
woonkamer en een grote slaapkamer liggen aan de tuinzijde waar 
ook een royaal balkon is over de volle woningbreedte. De meest 
voorkomende wijziging is de samenvoeging van de woonkamer met 
de naastgelegen slaapkamer.
Stedenbouwkundige context: De Kelloggplaats is een van de 4 
ERA-blokken in het centrale hoogbouwgebied van Ommoord.  
Voorzieningen: Op de begane grond bevinden zich behalve de 
entree bergingen en technische ruimten.
Woningoppervlakte: oppervlakte ca. 84 m2.
Constructie: Het bijzondere van dit bouwsysteem is dat hier werd 
gewerkt met een beton / gietbouw tunnelkist systeem met een vrije 
overspanning van 7.60 m: spectaculair voor die tijd, mede mogelijk 
door de ontwikkeling van de rijdende bouwkranen. Om de snelle 
bouw te bevorderen werd continu doorgewerkt met afgeschermde 
en verwarmde bekisting, snel hardende cement, ca. 1 verdieping per 
dag. De totale bouwtijd bedroeg  ca. 8 maanden. De invulling van 
het betonskelet kwam tot stand door de montage van een compleet 
aangevoerd, in de timmerfabriek vervaardigd, inbouwpakket 
bestaande uit alle buiten puien van hardhout en panelen en glas en 
de binnenwanden met houten kozijnen en sandwichpanelen. 
Renovatie: De flats zijn hebben in 2010 groot onderhoud ondergaan 
waarna vele te koop worden aangeboden.

[AvW 04/2011]   

Rotterdam.nl

woonopp.:
84m2

1:200 standaard appartment

woonlaag, 1:500

doorsnede, 1:500

2010 achtergevel

1967 Ommoord in aanbouw

2010 voorgevel

1967 tijdens de bouw

ERA

RBM

1967 ERA-systeem


