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Perfectie uit Zuidbroek
PEDRO LEVANTO 40
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Perfectie uit Zuidbroek
Met succesvolle series als de Bora, Donky, Marin, Skiron, H2home, Liberty en niet te vergeten de Levanto is Pedro 

zonder enige twijfel een gevestigde naam in de Nederlandse jachtbouw. De Levanto 40 is een van de laatste 
wapenfeiten en VAREN mocht hiermee als eerste het water op.

 
tekst en foto’s: ALFRED J. BOER
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A
ls wij op een warme, maar aanvanke-
lijk regenachtige dag in augustus 
volgens afspraak precies op tijd in 
Zuidbroek arriveren, wordt er nog 

koortsachtig gewerkt aan de nagelnieuwe 
Pedro Levanto 40. Uitstel is helaas geen 
optie, want daags na onze testvaart gaat 
het schip al op transport naar Salerno, de 
toekomstige thuishaven in Italië. ‘Over een 
halfuurtje zijn wij zover’, wordt ons echter 
verzekerd en van die tijd maken wij gebruik 
om ons in de verkoophal te vergapen aan 
een paar fraaie klassiekers die daar -alleszins 
redelijk geprijsd- op een nieuwe eigenaar 
liggen te wachten. Gelukkig maakt het 
Pedro-team de belofte waar en met slechts 
een goed half uur vertraging stappen wij 
verwachtingsvol aan boord. Vanaf de steiger 

hebben wij al kunnen zien dat deze Levanto 
een typische Hollandse stalen verdringer is, 
maar dan wel een met een overduidelijke 
Pedro-signatuur. De nieuwste telg van de 
Levanto-serie is gebaseerd op de bestaande 
38 voeter, maar heeft een dichte verschan-
sing en stijlvolle trap naar het achterdek. Wij 
stappen aan boord en lopen over het brede 
gangboord naar de buitenstuurstand, van 
waaruit de roerganger perfect rondom zicht 
heeft, zelfs met gesloten cabriokap. Hierbij 
mogen wij niet onvermeld laten dat deze 
perfect sluitende kap tweekleurig is, waarbij 
het doek aan de binnenzijde lichtgrijs is en 
zodoende voorkomt dat de buitenstuur-
stand onder mindere weersomstandighe-
den verandert in een donker hol. De 
Levanto 40 is CE-B gecertificeerd hetgeen 

betekent dat de eigenaar zich niet hoeft te 
beperken tot het varen op alleen rivieren en 
binnenwateren. Toch leent dit schip zich 
hiertoe hiertoe uitstekend mede dankzij 
haar plezierige manoeuvreerbaarheid, 
weloverwogen breedte en doorvaart-
hoogte. En over manoeuvreren gesproken: 
het is een bewuste keuze van de werf om 
een kunststof roer toe te passen; mocht 
deze onverhoopt worden geraakt, dan blijft 
de schade -in tegenstelling tot een stalen 
exemplaar- beperkt.

Traditioneel teak
Terwijl het buiten nog steeds regent nemen 
wij de centraal geplaatste stuurstand in ons 
op: de klokkenwinkel met 12” Raymarine 
kaartplotter is geplaatst op een reflectievrije 
carbon-look ondergrond en ziet er overzich-
telijk uit. Storende toeters en bellen ontbre-
ken. De bedieningsorganen zijn goed 
bereikbaar (waaronder standaard een 24 
Volts 115kgf sterke Maxpower boegschroef ) 
en de comfortabele en goed verstelbare 
Grammer stuurstoel zorgt ervoor dat je na 
uren achtereen sturen nog steeds zo fit als 
een hoentje bent. Via een trapje betreden 
wij de salon die in ons testschip is voorzien 
van traditionele teak betimmering. Aan 
stuurboord zien wij een U-vormige bank 
met goed gevormde kussens. De eigenaars-
hut bevindt zich onder de buitenstuurstand 
in het achterschip, waar het enorme twee-
persoonsbed verrassend genoeg onder een 
hoek van 45 graden is geplaatst. Dit zien we 
niet zo vaak in een schip van nog geen 12 
meter! De ruimte beschikt over veel kast-
ruimte, de nodige LED-verlichting en laat 
zich bovendien uitstekend ventileren. 
Vanzelfsprekend kunnen de eigenaren 
gebruikmaken van een goed geoutilleerde 
sanitaire ruimte met een gescheiden 
douche, waar je veiligheidshalve ook 
zittend kunt poedelen. Vanuit de salon 
dalen we vervolgens een paar treden lager 
af richting het voorschip, maar niet voordat 
we even gaan proefzitten op de gezellige, 
aan bakboord gesitueerde, dinette. Reken 
maar dat je hier al dan niet met gasten of 
kinderen kunt genieten van een smakelijke 
maaltijd of een kaartspelletje. En mocht de 
plicht roepen, dan leent deze ruimte zich 
indien nodig ook goed voor bescheiden 
zakelijke activiteiten. Tegenover -logistiek 
wel zo doordacht- de iets verhoogd opge-
stelde dinette hebben de ontwerpers 
gedacht aan een ruime kombuis die over 
alle noodzakelijk voorzieningen beschikt 
voor langer verblijf aan boord. Niet alleen 
wat betreft apparatuur, maar ook als het 
gaat om afleg- en kastruimte. Mocht de 
hekgolf van een passerend vrachtschip voor 
een onverwachte slingerbeweging zorgen, 
dan vind je er goed houvast.         

Aantrekkelijke gastenhut in voorschip.

Aan bakboord trapje naar de buitenstuurstand.
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Afwerkingsniveau
Gasten, kinderen, dan wel kleinkinderen 
beschikken in het voorschip over een riante 
hut met een groot tweepersoonsbed dat 
deels aan beide zijden toegankelijk is. Uw 
redacteur meet 1,87 en ontmoet hier 
voldoende stahoogte, zoals dit effectief 
geldt voor alle ruimtes in de Pedro Levanto 
40. Nog niet belicht, maar o zo belangrijk is 
het afwerkingsniveau; werkelijk nergens 
kunnen wij de werf betrappen op slordighe-
den, inferieur kitwerk of gebruik van kwali-
tatief mindere materialen. Integendeel: 
waar je ook kijkt of voelt, je merkt aan alles 
dat hier vakmensen aan het werk zijn 
geweest. Nergens scherpe randjes, zorgvul-
dig aangelegde bedrading en leidingwerk 
en ook de motorruimte geeft blijk van liefde 
voor het vak. Overigens is hier voldoende 
ruimte aanwezig om de Levanto 40 van 
dubbele motorisering te voorzien. Ons test-

Lengte over alle: 11,88 m 
Breedte: 4,05 m
Diepgang: 1,05 m
Doorvaarthoogte: 2,65 m
Waterverplaatsing: 13.650 kg
Aantal vaste slaapplaatsen: 4 - 8
Brandstoftank: 600 liter
Verswatertank: 400 liter
Vuilwatertank: 225 liter
Motorisering: Volvo Penta D3-110 150 pk
CE Categorie: B
Ontwerp: Pedro-Boat
Prijs: Vanaf 342.500 euro incl. btw
Werf: Pedro-Boat Zuidbroek
Website: www.pedro-boat.nl

PEDRO LEVANTO 40

schip is evenwel uitgerust met een 150 pk 
sterke Volvo D3-110; deze staat op een 
stevige fundatie en naar later zal blijken is 
de werf er goed in geslaagd om het niveau 
van zowel geluid als trilling tot minimale 
waarden te beperken. Ook aan de buiten-
zijde is het vakmanschap af te lezen, al was 
het alleen al het strakke lakwerk waarvoor 
Pedro gebruik maakt van een Awlgrip verf-
systeem. De klant heeft voorts de keuze uit 
een uitgebreid kleurenpallet en dit geldt 
ook voor de standaard aanwezige cabrio-
kap. 

Varen maar
Terwijl wij ons verdiepen in het inwendige 
van de Pedro Levanto 40 laten wij de Volvo 
diesel alvast op temperatuur komen zodat 
wij zo dadelijk direct van wal kunnen 
steken. Dit laatste blijkt -geholpen door het 
afwezig zijn van wind- overigens een fluitje 
van een cent, waarbij de schakelaar van de 
boegschroef onberoerd blijft. Niet veel later 
kruisen wij in alle rust bij een toerental van 
1.200 rpm met een snelheid van ruim 7 
knopen het Winschoterdiep op. Vanaf de 
buitenstuurstand bevindt de Volo Penta 
diesel zich op relatief grote afstand en je 
hoort ‘m dus nauwelijks. Als wij het roer 
tijdelijk even overgeven en ons onderdeks 
begeven, dan blijft het geluidsniveau rond-
uit aangenaam. Logischerwijze nemen de 
spreekwoordelijke decibellen toe naarmate 
meer gas wordt gegeven, maar zelfs dan 
blijft het aangenaam vertoeven in de salon. 
In de eigenaarshut doet de motor begrijpe-
lijkerwijze iets meer van zich spreken, maar 
op kruissnelheid kun je je ook hier prima 
verstaanbaar maken zonder de stem te 
verheffen. En laten we wel zijn: wie doet er 
nu een tukje tijdens een mooie vaartocht? 
Terug naar de brug, waar wij pogen om de 

Pedro Levanto te keren op het relatief 
smalle Winschoterdiep; met een paar klap-
jes blijken we de Levanto 40 probleemloos 
180 graden te kunnen draaien en de wind-
roos rond doet zij ruim binnen 1,5 meter 
scheepslengte. Met andere woorden: ook 
minder ervaren schippers zullen zich de 
plezierige vaarkarakteristieken van dit schip 
snel eigen maken. Het enige grote nadeel 
dat wij kunnen noemen is het feit dat wij 
deze Pedro niet hebben kunnen ervaren op 
ruim water onder minder favoriete omstan-
digheden. Eerdere ervaringen met de 38 
voeter geven echter weinig aanleiding om 
hierover twijfels te hebben.

Conclusie
Met een basisprijs van 342.500 euro brengt 
Pedro een alleszins redelijk geprijsd en 
tegelijkertijd degelijk gebouwd schip op de 
markt dat standaard al rijk genoeg is uitge-
rust om er comfortabel langere reizen mee 
te kunnen maken. Het spreekt in het voor-
deel dat je er dankzij de CE-B-certificering 
desgewenst ook buitenom mee naar het 
zuiden zou kunnen varen. De Pedro Levanto 
40 is gemakkelijk te varen en de standaard 
gemonteerde Volvo D3 is in onze ogen ruim 
voldoende, maar mocht een toekomstige 
eigenaar zich plezieriger voelen met een 
dubbele installatie, dan is dit ook mogelijk. 
Voorts is het fijn om te weten dat de werf 
veel mogelijkheden biedt om dit seriematig 
geproduceerde schip zonder absurde meer-
kosten te kunnen aanpassen aan de wensen 
van de klant. Er is zelfs een indeling moge-
lijk waarbij de gastenhut in het voorschip 
plaats maakt voor een extra gezellige rond-
zitbank met tafel met daar tegenover de 
galley. Er is ook versie met een extra 
middenhut leverbaar. Kortom: veelzijdiger 
kun je het niet krijgen! z

Comfortabele Grammer stuurstoel.


