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Riant vakantiehuis op het water 
PEDRO H2HOME 1490
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Het gerenommeerde Hollandse Pedro-Boat kennen wij al tientallen jaren van verschillende populaire series, 
waaronder de Donky, Levanto en Bora. De nieuwe H2home is een compleet ander verhaal, reden voor een nadere 

kennismaking op het Groningse Zuidlaardermeer.
 

tekst en foto’s: ALFRED J. BOER

Riant vakantiehuis op het water 
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Z
oals de naam al doet vermoeden is de 
Pedro H2home een varend vakantie-
huis. Op zich niets nieuws, want het 
programma van Pedro-Boat kent 

immers al de Liberty en de kleinere 
H2home 1150. Bovendien varen er al heel 
wat van rond in de Belgische en Hollandse 
wateren en ook in de Duitse charterwereld 
rond Berlijn zijn deze Pedro’s zeer geliefd. 
Mede vanwege het succes van de kleinere 
1150 besloot het Pedro-team een groter 
exemplaar te gaan ontwikkelen, waarbij 
voor het ontwerp van de drijvers gebruik 
werd gemaakt van Visser Yachtdesign. 
Immers, optimale ruimte en comfort is één, 
je moet er ook goed mee uit de voeten 
kunnen, zonder ergernis van onophoudelijk 
koerscorrecties. We komen hier later nog op 
terug. Een ander uitgangspunt bij de 
ontwikkeling van de Pedro H2home 1490 
vormde minimaal onderhoud en dus werd 
voor het gangboord en de opbouw gebruik 
gemaakt van kunststof. Aangekomen in de 
jachthaven zien wij in de verte een eigen-
tijdse en vooral strakke boot waar wit en 
grijstinten domineren. Een deel van het 
immense dak wordt ingenomen door een 
groot aantal zonnepanelen en het reste-
rende, met een RVS railing afgeschermde, 
gedeelte kan worden benut als zonne- of 
BBQ dek. Als we eenmaal oog in oog staan 
met ons testschip valt het ons eigenlijk niet 
eens op dat landvasten ontbreken; de eige-
naar opteerde namelijk voor een set spud-
palen van elk 3,5 meter lengte die het ruim 
15.000 kilo schip met gemak op haar plaats 
houden. Wel zo gemakkelijk en als je ergens 
op een meer voor anker wil gaan; gebruik 
makend van de voorste spudpaal lig je altijd 
met de kop in de wind!

Riante woonkamer
Inmiddels hebben de eigenaren zich ook 
gemeld en kunnen wij samen met broer en 
zus Van der Velde van Pedro-Boat aan boord 
voor een nadere kennismaking met het 
interieur. Feitelijk kunnen we hieromtrent 
vrij kort zijn, want de constructie van de 
Pedro H2home laat toe dat de inrichting 
nagenoeg volledig naar wens van de klant 
kan worden vastgesteld. Er zijn immers 
geen dragende tussenwanden. In het geval 
van onze testboot betekent dit een riante 
woonkamer met zwaar uitgevoerde, open-
slaande deuren naar het volledig overdekte 
terras, een fraaie L-vormige keuken aan 
bakboord en een grote slaapkamer. Wij 
schrijven hier bewust ‘slaapkamer’, want 
vanbinnen oogt de Pedro H2home absoluut 
als een appartement met haar losse 
elementen als stoelen, banken en ga zo 
maar door. Daar is trouwens niets op tegen, 
want met haar twee drijvers zal de hellings-
hoek nooit meer dan een paar graden 
bedragen. De eigenaren van onze testboot 
brengen hun tijd aan boord nagenoeg 
alleen door met zijn tweetjes en een 
tweede hut is derhalve niet echt nodig. 
Toch werd hier bewust voor gekozen met 
het oog op een betere inruilpositie in de 
toekomst. Deze tweede hut is uitgerust met 
een stapelbed. Uiteraard maakt een grote 
en bovendien gemakkelijk te kuisen badka-
mer met gescheiden doucheruimte het 
geheel compleet.

Nauwkeurig manoeuvreren
De vooraan aan stuurboord en deels achter 
de spudpaal geplaatste stuurstand is goed-
beschouwd inwendig het enige tastbare 
bewijs van het feit dat wij hier met een 

schip van doen hebben. De twee elektroni-
sche gas/stuurhendels van FS Steering 
Command doen nauwelijks onder voor die 
van de Spaceshuttle en een set uitleesin-
strumenten waarop waarden staan aange-
geven als V (voltage), A (ampère) en accu-
toestand verraden dat het hier een elek-
trisch aangedreven vaartuig betreft. Even 
voor de duidelijkheid: Pedro-Boat dit bijna 
15 meter lange varende vakantiehuis stan-
daard met een 40 pk Hightrust Yamaha 
buitenboordmotor, maar de eigenaar wilde 
graag zo geluidloos en milieuvriendelijk 
varen. Hij koos derhalve voor in pods 
gemonteerde 15 kW/48V Kräutler elektro-
motoren in beide drijvers in combinatie met 
een zwaar accupakket en een aantal vier-
kante meters aan zonnepanelen (totaal 
vermogen 1 kW) op het dak. Dankzij de 
aanwezigheid van twee motoren laat de 

André van der Velde kan lezen en schrij-
ven met de H2home.

Vrij in te delen met meubels naar keuze. Gemakkelijk te kuisen badkamer.
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Specificaties
Lengte over alles: 14,90 m 
Breedte: 4,50 m
Diepgang: 0,75 m
Doorvaarthoogte: 2,90 m
Waterverplaatsing: 10.000 kg
Aantal vaste slaapplaatsen: 4 (afhankelijk van indeling) 
Brandstoftank: 24 liter
Verswatertank: 300 liter
Vuilwatertank: 250 liter
Motorisering: 1 x Yamaha b.b. motor 4-takt-werkmotor Hightrust 40 pk
idem testschip: 2 x 48V/15 kW Kräutler elektromotor
CE Categorie: D
Ontwerp: Pedro-Boat
Prijs: Vanaf 199.166 euro incl. btw. Prijs testschip 330.000 euro.
Werf: Pedro-Boat Zuidbroek
Website: www.pedro-boat.nl 

PEDRO H2HOME 1490

Kerst Show 2017 
bij Pedro-Boat!
Een ruim aanbod aan jachten op één dag 

bezichtigen? Dat kan tijdens de Pedro-Boat 

Kerst Show op 21, 22 & 23 december te 

Zuidbroek. Tijdens deze dagen zijn de 

diverse tweedehandsboten scherper 

geprijsd en zijn er leuke acties. Kijk op de 

Facebookpagina op het laatste nieuws 

hierover te weten te komen. De Pedro-Boat 

Kerst Show is bedoeld voor de oriënterende 

bootliefhebber en vindt plaats op het 

40.000m² grote terrein in Zuidbroek, vlakbij 

de Duitse grens. Onder het genot van een 

hapje en een drankje in kerstsfeer kunnen 

bezoekers kennis maken met de jachten in 

het verkoopassortiment van Pedro-Boat. 

Ook voor bezoekers die een nieuwe Pedro 

willen laten bouwen is deze Kerst Show een 

mooie gelegenheid om ideeën op te doen. 

De werf is deze dagen geopend van 9.00 tot 

17.00 uur. Meer informatie over de Kerst 

Show of overnachten in de buurt kan u 

Pedro-Boat best contacteren via mail: 

marketing@pedro-boat.nl of telefonisch op 

0031(0)598/45.17.63

H2home zich zelfs in kleine ruimtes gemak-
kelijk tot op de centimeter nauwkeurig 
manoeuvreren, indien nodig bijgestaan 
door een boegschroef van maar liefst 210 
kgf. Deze bevindt zich in de bakboorddrijver 
en is schuin naar voren gericht; dit om niet 
te worden tegengewerkt door de stuur-
boorddrijver. En over manoeuvreren 
gesproken: het testschip is uitgerust met 
een drietal (optionele) camera’s waarvan de 
beelden naar keuze kunnen worden opge-
roepen op een beeldscherm boven de 
stuurstand. Een kind kan de was doen. 
Mocht een onzachte aanraking met een 
object onvermijdbaar zijn dan is er geen 
reden tot zorgen, want voor de drijvers past 
de werf 5 mm dik staal toe terwijl de dikte 
van de spanten zelfs 8 mm telt. 

Motorgeluid?
De hoogste tijd om van wal te steken. 
Behoedzaam laat André van der Velde de 
spudpalen zich vrijmaken van de modde-
rige bodem en dirigeert hij de Pedro 
H2home beheerst vanaf haar ligplaats 
tussen de havenhoofden door, nadat hij 
haar eerst gemakshalve om haar as heeft 
gedraaid. We mogen hier slechts 5 km/h 
lopen en het valt direct op dat dit varende 
vakantiehuis ook bij lage snelheden perfect 
op koers blijft. Het is trouwens wel zo 
plezierig dat de motoren met een simpele 
druk op de knop kunnen worden gesyn-
chroniseerd. Minstens zo opvallend is het 
nagenoeg ontbreken van motorgeluid; als 
dit er al is wordt het overstemd door het 
gekabbel van water. André is volledig 
vertrouwd met de bediening van de fraaie 
FS gas/stuurhendels, maar het kost ons 

eerlijk gezegd de nodige gewenning omdat 
stuurboord/bakboord-correcties gevoels-
matig ‘verkeerd om’ geschieden. Volgens 
Van der Velde is deze manier van positione-
ren echter usance in de beroepsvaart. Zet je 
voor jezelf de knop om, dan blijkt echter dat 
het snel went. Bovendien is het slechts een 
kwestie van draadjes wisselen. Je kunt 
natuurlijk ook kiezen voor de standaard 
Yamaha buitenboordmotor in combinatie 
met een traditioneel stuurwiel. Een beetje 
‘gas’ erbij en zonder enige moeite loopt het 
log op tot 9 km/h. Volgens ons kun je daar 
met een beetje meer water onder de 
spreekwoordelijke kiel achteloos nog 2 
km/h bij optellen. De vraag is echter of je 
dat ook wilt. Per slot van rekening praten 
we hier over een varend vakantiehuis met 

alle comfort en luxe van dien, waar topsnel-
heid ondergeschikt aan is.

Conclusie
De Pedro H2home waarmee wij hebben 
mogen varen is op verzoek van haar eigena-
ren uitzonderlijk rijk uitgerust met alle 
mogelijke opties, inclusief de eerder 
genoemde dubbel elektrische aandrijving. 
Met laatstgenoemde voorziening vaart dit 
strak vormgeven vakantiehuis uitermate stil 
en toont zij zich ongekend koersvast. Maar 
mede dankzij de uitgekiende vorm van de 
drijvers zal een 4-takt aangedreven exem-
plaar minstens zoveel vaarplezier bieden; 
hoewel de aanwezigheid van een boeg-
schroef waarschijnlijk onontbeerlijk is om 
stroming en dwarswinden het hoofd te 
kunnen bieden. Naar onze mening staat het 
concept van de Pedro H2home als een huis; 
echtparen of gezinnen die graag op het 
water verblijven met het comfort van thuis, 
maar daarbij ook graag eens van en ander 
uitzicht willen genieten dan vanuit een 
vakantiebungalow, die vinden in dit onder-
houdsarme ruimtewonder een uitgelezen 
metgezel.  z

Terras met wisselend uitzicht.

Inzicht in de boordelektriciteit.


