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Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt de Rotterdamse 

haven zich snel tot de wereldhaven van nu. Het wordt almaar 

drukker op de rivier en vooral bij mist en slecht weer levert dit 

gevaarlijke situaties op. Daarom wordt besloten tot de bouw van 

zeven radarstations langs de Nieuwe Waterweg bij Hoek van 

Holland, Rozenburg, Maassluis, het Tankhoofd, de Lekhaven, 

het Charloisse Hoofd én Pernis. Op 30 november 1956 opent 

Prins Bernhard de stations. Ruim dertig jaar later wordt de tijd 

door nieuwe technologie ingehaald. De taak van de torens 

zit erop. In 1988 koopt een inwoner van Pernis Radartoren 5. 

Zo begint er een nieuwe toekomst als woontoren. Met een 

unieke woonbeleving dankzij vrijheid en uitzichten die op elke 

verdieping intenser en weidser worden.

Wonen met weidse uitzichten 
Imposant staat de toren nog altijd langs de oever van de 

rivier. Met maar liefst zes verdiepingen biedt het gebouw alle 

ruimte om er fantastisch te wonen met eventueel kantoor aan 

huis. Elke verdieping met eigen mogelijkheden. De beletage 

(begane grond) met tuinkeuken kenmerkt zich door een 

ruime entreehal met keuken. Op de overloop maakt u kennis 

met het trappenhuis met toegang tot zowel het souterrain 

(ideaal voor hobby, gym of mancave) als de verdiepingen. De 

verschillende verdiepingen hebben elk eigen functies met onder 

andere een grote woonkeuken, een slaap/werk verdieping met 

badkamer, een living en helemaal bovenin, de master bedroom 

met badkamer en toegang tot de omloop met trap naar het 

platte dak. Bovenop de toren, maar ook vanuit de diverse 

leefvertrekken, heeft u als water- en scheepvaart liefhebber een 

spectaculair zicht op het telkens veranderende beeld van de 

imposante scheepvaart. 

Dicht bij de binnenstad van Rotterdam
De Nieuwe Maas ligt tussen Rotterdam en Pernis. Maar de 

verbinding tussen beide plaatsen is uitstekend vooral dankzij 

de metrolijn die in 2002 in gebruik werd genomen. Binnen een 

kwartier staat u vanuit Pernis in de binnenstad van Rotterdam. 

Nog wat avontuurlijker naar de Rotterdam? Neem dan de 

watertaxi vanaf de ligplaats voor de deur. En niet onbelangrijk, 

ook de snelwegen A4 en A15 zijn nabij. Vanaf uw rustige 

woonplek aan het water heeft u prima verbindingen naar 

alle windrichtingen en staat u ook zo in Den Haag of aan het 

Noordzeestrand.

Wonen in voormalige 
Radartoren 5 

Pernisse Hoofd 15 te Pernis

€ 650.000,- k.k.

Fenomenaal wonen voor de
water- en scheepvaart liefhebber
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https://youtu.be/YElvsUorWXc
https://youtu.be/YElvsUorWXc


Pernis is een dorp tussen de havens van de gemeente 

Rotterdam op het eiland IJsselmonde. Vroeger was het een 

agrarisch gebied met natuur en boomgaarden rondom. Met 

de jaren werd Pernis, dankzij nieuwbouw, steeds meer een 

Rotterdamse ‘wijk’. Tegenwoordig mag Pernis dan onderdeel 

zijn van Rotterdam (sinds 1934), nog altijd is het een wijk (of 

dorp) met een eigen karakter. Met circa 5000 inwoners en met 

eigen voorzieningen zoals basisscholen, winkels voor dagelijkse 

boodschappen en sportvoorzieningen en verenigingen. Maar 

de Pernisser maakt natuurlijk ook dolgraag gebruik van de vele 

Rotterdamse voorzieningen.

Op steenworp afstand van wereldstad 
Rotterdam
Geen stad in Nederland heeft een mooiere skyline dan 

Rotterdam. Maar Rotterdam is een wereldstad in tal van 

opzichten. Een wereldstad om te werken dankzij een 

wereldhaven en een rijkdom aan bedrijvigheid en industrie. 

Een wereldstad om prachtig te wonen met een diversiteit aan 

mensen, culturen en woningen waarin iedereen zich thuis 

kan voelen. Een wereldstad waar altijd wat is te beleven met 

toonaangevende musea en grootste evenementen. Kortom een 

heerlijke stad om in te leven maar ook om tot rust te komen en 

te genieten van het buitenleven. Zoals in het Kralingse bos (met 

plas en watersportverenigingen) en het Park bij de Euromast. 

Rotterdam heeft het allemaal.

Metro, snelwegen en watertaxi
Pernis ligt aan de zuidoever van de Nieuwe Maas. Met aan de 

westkant de A4 naar Delft en Den Haag en ten zuiden de A15 

richting de Maasvlakte. Dat is natuurlijk bijzonder centraal. 

Die centrale ligging werd in 2002 versterkt door de aanleg van 

een metrolijn. Hierdoor staat u binnen 15 minuten in hartje 

Rotterdam. Echt ideaal. Maar wat zeker zo ideaal en nog veel 

leuker is, is de watertaxi die u kunt nemen. Op maar 50 meter 

afstand van de watertoren. Een avondje uit in Rotterdam wordt 

zo nog specialer.

Pernis, dorp met een eigen karakter

Met de metro binnen 15 minuten in 
hartje Rotterdam
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Kenmerken
Aanvaarding In overleg

Soort woonhuis Voormalige radartoren

Bouwvorm Bestaande bouw

Bouwjaar 1956

Ligging Aan de Nieuwe Maas in het Rotterdamse havengebied

Bereikbaarheid  Pernis ligt ten zuiden van de Nieuwe Maas. Met de metro en watertaxi 

is Rotterdam centrum dichtbij. Eveneens dichtbij zijn de belangrijke 

snelwegen A4 (naar Den Haag) en de oost-west verbinding A15.

Gebruiksoppervlakte wonen 192 m²

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte 0 m²

Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 22 m²

Gebruiksoppervlakte externe bergruimte 0 m²

Inhoud 639 m³ 

Perceeloppervlakte 361 m²

Aantal kamers 4 kamers, waarvan 2 slaapkamers

Aantal badkamers 2

Aantal verdiepingen 6 

Bijzonderheden Gemeentelijk monument

Unique buying reasons (UBR) •  Radartoren 5, één van de oorspronkelijk zeven voormalige 

radartorens in het Rotterdamse havengebied;

 •  Direct gesitueerd aan de Nieuwe Maas met schitterend weids 

uitzicht; 

 • Eigen kavel met terras aan de rivier;

 • Heerlijk vrij wonen, perfect voor de echte scheepvaart liefhebber;

 •  Watertaxi (Pernis - 100) voor de deur. Centrum Rotterdam 

bereikbaar in 10 minuten.

      

Globale gegevens
Beletage Hal, keuken, wasruimte, meterkast en toilet.

Souterrain Hobbyruimte en berging.

Eerste verdieping Slaapkamer, werkkamer, badkamer.

Tweede verdieping Woonkeuken en toilet.

Derde verdieping      Woonkamer en kitchenette.

Vierde verdieping        Slaapkamer en badkamer.

Tuin                          Tuin rondom met oprit en terrassen.
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Hal
De trap aan de buitenzijde brengt u in de riante hal. Het grote 

luik naar het souterrain is bedoeld voor het ‘transport’ van 

zware en grote spullen.

Keuken
Ideaal is de keuken op de begane grond, zeker als u geniet 

van het buitenleven op het terras. De keuken is compleet met 

spoelbak, vaatwasser en koelkast. Verder een kastenwand met 

daarin de meterkast met krachtstroom en stofzuigsysteem.

Indeling

Begane grond

Overloop
Vanuit de entree is er een toegangsdeur naar de overloop met 

het trappenhuis (naar de verdiepingen en naar het souterrain). 

Hier heeft u verder de beschikking over een wasruimte met 

witgoedaansluiting, spoelbak en cv-ketel (Atag, 2009); met 

daarnaast een toilet met wastafel.
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Te bereiken via zowel het luik vanuit de hal, vooral geschikt 

voor transport van grote goederen, als via het trappenhuis. 

Een perfecte ruimte voor mancave, gym, berging of zelfs 

thuisbioscoop.

Souterrain
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Deze verdieping is nu in gebruik als slaap- en werkruimte. De 

slaapkamer biedt vaste kastruimte. Mooi is het uitzicht naar 

drie windrichtingen. En binnen direct bereik is de badkamer, 

met granitovloer, voorzien van wastafel en douche. Op de plek 

van de overloop is een werkkamer gemaakt, eveneens met 

vaste kastruimte.

Eerste verdieping
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De ‘keukenverdieping’ met veel lichtinval en schitterend 

weids uitzicht. De keuken is compleet met spoelbak, vierpits 

gasfornuis met wokbrander, oven, afzuigkap, vaatwasser en 

vaste kasten. Op de kleine overloop met trappenhuis is het 

tweede toilet, met wandcloset en fonteintje, gerealiseerd. Dat 

scheelt weer traplopen.

Tweede verdieping

11



12



13



Een living en wonen op hoog niveau. Van de weide uitzichten 

en de schepen die voorbij varen krijgt u nooit genoeg. Voorzien 

van vaste kastruimte en meterkast. Op de plek van de overloop 

met trappenhuis, ziet u een kitchenette met wastafel en 

vaatwasser. Praktisch als kleine keuken bij de woonkamer, voor 

de koffie of een drankje.

Derde verdieping
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Prachtige slaapkamer met vaste kast en met buitendeur naar 

de omloop langs drie zijden. Het uitzicht is hier natuurlijk nog 

mooier. Ideaal is de complete badkamer met wastafelmeubel, 

bad met douche en toilet, toegankelijk vanuit de overloop. Op 

de omloop ziet u een vaste trap naar het hoogste niveau: naar 

het platte dak boven op de toren.

Vierde verdieping 
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De tuin ligt rondom de woontoren met onder andere een eigen 

oprit (eigen parkeerruimte) en terrassen. Aan de rivierzijde 

is de trapopgang naar de beletage -de eerste verdieping- met 

daar een keuken met o.a. koelkast en vaatwasser. Ideaal als u in 

de zomermaanden geniet van het buitenleven aan de oever van 

de rivier. Aan de ‘landzijde’ ziet u de groenzoom langs Pernis.

Buiten

Op warme zomeravonden is de mooiste plek het dakterras 

boven op de toren. Te bereiken vanaf de omloop op de hoogste 

woonverdieping. Een zonsondergang beleeft u hier op een 

buitengewone manier. Genieten!
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Genieten in een aantal bullets
•  Op nog geen 50 meter afstand komen allerlei schepen 

voorbij; van de Volvo Oceanrace tot de mooie cruiseschepen 

van de HAL; en van containerschepen tot het luxe 

jacht van de eigenaar van Victoria’s Secret. Tijdens de 

wereldhavendagen van Rotterdam komen zelfs onderzeeërs, 

marineschepen en meer voorbij. 

•  Een lief mooi dorp met noodzakelijke winkels en betrokken 

rijk verenigingsleven in de ‘achtertuin’ en alle faciliteiten van 

een grote stad binnen handbereik via de watertaxi, de metro, 

de fiets of de snelweg. 

•  De ligging van het pand biedt volledige privacy, geen 

gordijnen nodig.

Bewoners vertellen

•  Een avondje uit en dan terugkomen met de watertaxi, voelt 

als ware luxe. Van de watertaxi afstappen, 50 stappen lopen 

en de voordeur open kunnen doen!

•  In de tuin of op de bordestrap genieten van een kop koffie 

in de ochtendzon of een glas wijn tijdens een zwoele avond.

•  Tijdens hete dagen, altijd een paar graden koeler dan aan de 

andere kant van de dijk en altijd een briesje.

•  Tijdens koude dagen, net een paar graden minder koud 

dan aan de andere kant van de dijk, dus minder vaak de 

autoruiten krabben :-).
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1956 - Ingebruikname radarstations 

door Prins Bernard. Onder toeziend oog 

van burgemeester Gerard van Walsum.

1970 - Maasgezicht met radartoren.
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Bouwkundige gegevens
Structuur  De radartoren bestaat uit een vierkante hoofdmassa met zes bouwlagen 

onder een plat dak.

Fundering De radartoren heeft een palenfundering.

Vloeren Alle vloeren zijn van beton.

Gevels en binnenmuren  De gevels zijn opgetrokken in een gemetselde spouwmuurconstructie, 

deels voorzetwanden.

Kap Het platte dak is van beton met keramische tegels.

Ramen, deuren en kozijnen De aluminimum kozijnen en ramen zijn bezet met dubbele beglazing.

 

Installaties en voorzieningen  De verwarming en warmwatervoorziening geschieden middels een 

cv-ketel (Atag, 2009). Tevens is er een alarminstallatie en intercom 

aanwezig.

Isolatie De radartoren is deels geïsoleerd.

Bouwkundige staat en staat van onderhoud  De radartoren is in 1956 gebouwd volgens de toenmalige, geldende 

bouwregelgeving en verkeert in een goede bouwkundige staat en goede 

staat van onderhoud.

  De beoordeling van de bouwkundige staat en staat van onderhoud geldt 

op basis van visuele waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het 

object. Een uitgebreide bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het 

kader van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onderzoeksplicht 

van kandidaat-kopers. Indien u een bouwkundige inspectie wilt laten 

uitvoeren, kunt u hiervoor met De Landerije een afzonderlijke afspraak 

maken.

Nutsvoorzieningen  De radartoren is aangesloten op gas, water, elektra en riolering (IBA).
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Kadaster
Kadastraal bekend gemeente Pernis, sectie B, nummer 5276, 5274 en 6801 gezamenlijk groot 361 m².

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 10 januari 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Pernis
B
5274

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: De Landerije
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Plattegronden

Begane grond 

28



Plattegronden

Souterrain
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Plattegronden

Eerste verdieping
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Plattegronden

Tweede verdieping
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Plattegronden

Derde verdieping
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Plattegronden

Vierde verdieping
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Bestemming
Het object valt als onderdeel van de gebouwde omgeving 

onder het vigerende bestemmingsplan. Het is raadzaam 

om bij de desbetreffende gemeente informatie in te winnen 

over eventuele door u voorgenomen (ver)bouwplannen en 

eventueel geplande ontwikkelingen op het gebied van de 

ruimtelijke ordening: gemeente Rotterdam, tel. 14 010, 

www.rotterdam.nl/contact.

Bezichtiging
Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats in overleg met De 

Landerije. Na de bezichtiging stellen wij het op prijs binnen 

enkele dagen de reactie van u of uw NVM-aankoopmakelaar 

te mogen vernemen, zodat wij de eigenaar over de uitkomst 

kunnen informeren.

Algemeen

Bankgarantie of waarborgsom
Zodra er sprake is van een definitieve koopovereenkomst (de 

vervaldatum van de ontbindende voorwaarde(n)), wordt van 

de koper een bankgarantie c.q. waarborgsom verlangd ad 10% 

van de koopsom.

Disclaimer
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Desondanks 

kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de 

volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie in deze 

brochure. De Landerije en diens opdrachtgever kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie 

of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, 

zoals die in deze brochure worden weergegeven, kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend. © De Landerije.

Interesse? 
Neem contact op met:
Gernant Temminck
Register Makelaar - Register Taxateur

g.temminck@landerije.nl

088 - 00 44 2 44
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Heerewaardenstraat 34A

6624 KK Heerewaarden

IBAN NL73KNAB0258204540

BTW NL001929266B67

088 00 44 2 44

info@landerije.nl

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

www.landerije.nl

KvK 73447307


