
Cruising Home: thuis op het water

Interview | De vrijheid van een boot, het comfort van thuis

Ultiem gevoel van vrijheid
De Cruising Home is ideaal voor zij die 
vrijheid verkiezen boven een vast va-
kantiehuis. Initiatiefnemer Gerrit Venema 
van Cruising Home vertelt enthousiast: 
“Luxe en comfort zijn binnen handbe-
reik. Doordat met deze woning daad-
werkelijk gevaren kan worden, creëer je 
de vrijheid om van locatie te wisselen. 
Eigenaren of huurders van een Cruising 
Home worden hierbij volledig ontzorgd;  
de Cruising Home Resorts zorgen er-
voor dat alle locaties zijn voorzien van 
de gewenste faciliteiten. Ook wie (nog) 
niet over vaartalent beschikt hoeft niet 
te vrezen; door middel van een krachtige 
boeg- en hekschroef zijn varen en afme-
ren zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. 
Op die manier kan de bestuurder zorge-
loos genieten van de omgeving en een 
optimaal gevoel van vrijheid. Ook is het 
mogelijk de Cruising Home met de Vaar-
Service naar een andere Cruising Home 
locatie te brengen. Het resultaat: een va-
kantiehuis op een plek naar eigen keuze.”

Ook over het aanleggen is nagedacht. 
Anders dan bij woonboten is de Crui-
sing Home door de bouwformule en de 
CE-normering een officieel vaartuig en is 
er dus geen bouwvergunning vereist en 
mogen de groene Cruising Homes zon-
der uitstoot  bijvoorbeeld ook tegen de 
natuurstrook aangelegd worden. Daar 
komt bij dat de eigenaar voor een schip 
geen OZB en WOZ betaalt. Van schom-
melingen zul je op dit vaartuig ook geen 
last hebben. Door de aanwezige spud-
paal ligt de woning zeer veilig en stabiel 
op het gekozen meer of natuurgebied. 
 
Groen en duurzaam
Niet alleen de natuur die met de Cruising 
Home verkend kan worden is groen. Ook 
het vaartuig is milieuvriendelijk en hon-
derd procent duurzaam en daarmee ook 
helemaal ‘groen’. Het object vaart zonder 
uitstoot van schadelijke stoffen en is  voor-
zien van elektromotoren met de nieuwste 
technologische ontwikkeling. De Cruising 
Home vaart hiermee volledig elektrisch en 

wordt standaard geleverd met een Plug 
& Play systeem waarmee zorgeloos kan 
worden afgemeerd in speciale Cruising 
Home resorts in Nederland en Europa. 

De locaties
De Plug & Play locaties zijn de thuisha-
vens van de Cruising Homes. Deze fraaie 
locaties in Nederland en andere Euro-
pese bestemmingen zijn voorzien van 
een speciaal door Cruising Home ontwik-
keld Plug & Play systeem.  De Cruising 
Home in dus niet bedoeld als kruiser om 
door Nederland, dan wel Europa, te toe-
ren, maar om vanaf verschillende Plug & 
Play locaties te varen en op die manier 
van een andere horizon te kunnen ge-
nieten. Met dit bijzondere systeem zijn 
drinkwater, walstroom en vuilwateraf-
voer op zeer eenvoudige wijze via een 
dock station gekoppeld aan de Cruising 
Home. De eerste Plug & Play locatie is 
geopend in het Friese Heeg. Nieuwe lo-
caties in ontwikkeling zijn Terherne en 
Kortgene. Daar zullen naar verwachting 
nog zeker acht andere locaties binnen 
Nederland bij komen. Cruising Home 
beperkt zich niet tot ons eigen land, ook 
over de landsgrenzen worden de moge-
lijkheden onderzocht. Zo heeft  Cruising 
Home Resorts een locatie in Duitsland, 
Scandinavië en Zuid-Frankrijk op het oog.   

Leefruimte aan boord
De Cruising Home bestaat in twee groot-
tes. De startersversie is 12 meter lang 
en 4.75 meter breed. De grotere variant 
heeft een lengte van 14.99 meter en meet 
een breedte van 5.45 meter. Een door-
dachte keuze waardoor een vaarbewijs 
niet nodig is. Met deze afmetingen is de 

Het is een droom voor menig watersportliefhebber, wonen op het 
water. Nog mooier wordt het als je je met deze woning zonder 
problemen over de wateren kunt verplaatsen. Een boot maar dan 
nog luxer en gemakkelijker met het gevoel van ‘thuis’ door de sta-
biliteit en de veiligheid. De Cruising Home combineert de mobiliteit 
van een motorjacht en het comfort van een (vakantie)huis in één 
vaartuig. In juni 2013 werd het eerste model van dit elektrisch va-
rende Houseyacht gelanceerd en inmiddels hebben diverse le-
vensgenieters kennis gemaakt met deze bijzondere belevenis op 
het water. 
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Cruising Home niet te vergelijken met een 
benauwde boot, maar met een woning 
met  leefruimte voor het gehele gezin.  
Alle modellen zijn standaard voorzien van 
een luxe keuken en badkamer. Daarnaast 
zijn er diverse opties zoals vloerverwar-
ming mogelijk, waarmee de boot naar 
eigen wens kan worden uitgebreid. Naast 
de elektrische aandrijving is ook een die-
selaandrijving mogelijk. Wie niet wil varen, 
kan kiezen voor een floatingmodel. Hierbij 
bevat de woning geen aandrijving, maar 
kan er wel genoten worden van het uit-
zicht dat een drijvende woning kan bie-
den. 

VaarService
De ontzorging van Cruising Home kan 
uitgebreid worden met een unieke Vaar-
Service. Gerrit Venema legt uit: “Hiermee 
wordt een vakkundige schipper inge-
schakeld. Deze vaart de Cruising Home 
van locatie naar locatie. Heeft de bootei-
genaar een idyllisch plekje in de natuur op 
het oog, dan vaart de schipper hier naar-

toe en meert de eigenaar en zijn gasten 
af. Een dag of weekend voor anker gaan 
op één van de prachtige meren gaan, 
dat kan natuurlijk ook.  Met onze Vaar-
Service heeft de eigenaar wederom een 
zorg minder en kan er volop van de be-
levenis genoten worden.” De woning kan 
worden uitgebreid met de Cruising Home 
aluminium sloep met elektroaandrijving. 
Deze kan als tender ingezet worden om 
bijvoorbeeld boodschappen te halen, om 
uit eten te gaan of om gasten op te halen 
als de Cruising Home op een fraaie plek 
afgemeerd ligt. 

Cruising Home Holidays
Slimme eigenaren zien in de Cruising 
Home een mogelijkheid tot verhuur. Ook 
hieraan is gedacht. Hierbij wordt het va-

rende huis in de periode dat de eigenaar 
hier geen gebruik van maakt verhuurd als 
zijnde een vakantiewoning en ontvangt de 
eigenaar een rendement uit de huurop-
brengsten. Andere kopers zien de Crui-
sing Home volledig als een beleggings-
object. Zij maken zelf geen gebruik van 
de woning, maar profiteren de eerste drie 
jaar van een gegarandeerd rendement 
van 5%. Venema: “Om het plaatje com-
pleet te maken voorzien wij de Cruising 
Homes van de hotelfunctie waarbij het 
beddengoed handdoeken verschoond 
worden, de schoonmaak geregeld wordt 
en de koelkast weer aangevuld wordt. 
Daarnaast stelt Cruising Home Holidays, 
een verhuurorganisatie geheel gericht op 
de verhuur van deze bijzondere vakan-
tiewoningen, in 2014 zelf ook een aantal 
woningen beschikbaar. Hiermee kunnen 
vakantiegangers vanaf komend seizoen 
al een Cruising Home huren en genieten 
van een nieuwe vorm van vakantie vieren 
op en aan het water.” 
 
De Cruising Homes zijn verkrijgbaar vanaf  
€ 149.000,- ex. BTW. Neemt u contact 
op met Cruising Home voor meer informa-
tie over de koop- en/of verhuurmogelijk-
heden. Het demomodel ligt momenteel in 
Heeg en kan vrijblijvend bezichtigd worden. 

“Optimaal gevoel van 

vrijheid”
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