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TesT AquAnAuT AndAnTe 438 oc

Smaakvol
1

gecomponeerd
‘Andante’ is een muziekterm, die letterlijk ‘rustig gaand’ betekent. een passende 

benaming voor het nieuwste motorjacht van Aquanaut, dat zowel met zijn verfrissend 

modern-klassieke uiterlijk als zijn elegant gestijlde interieur één en al ontspanning 

uitstraalt. Zelfs als de scheepsdiesel wordt gestart, blijft rust de boventoon voeren. 

Yvonne ZwAAn
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keuze voor een bijlboeg. door het voordek te laten samen-

vallen met het dak van de voorkajuit is nog meer volume in 

het voorschip ontstaan. Bijzonder elegant vinden wij de 

manier waarop nieland die verhoging in het dek heeft op-

genomen in het totaalontwerp. Zo draagt het bakdek in be-

langrijke mate bij aan het onderscheidend karakter van de 

Andante. ondanks de hoogteverschillen die we moeten 

overbruggen tussen voor- en achterschip, zijn de gang-

boorden goed begaanbaar. Het enige verbeterpunt betreft 

de klapramen aan weerszijden van het stuurhuis, die open-

geklapt een serieus obstakel vormen. Rubber profielen op 

de scherpe aluminium hoeken zouden al veel leed kunnen 

voorkomen. de open kuip is voorzien van een spiegelbank, 

met aan weerszijden een doorgang naar het zwemplateau. 

door de verrijdbare spiegelbank te verplaatsen, kan desge-

wenst het zwemplateau of juist de kuipvloer worden ver-

groot. Tegen de achterpui van de salon zijn nog eens twee 

bankjes geplaatst, in de beschutting van de achterzijde van 

de opbouw en het overstekende dak. ondanks de kou van 

vandaag kunnen wij ons levendig voorstellen hoe je hier 

samen met je geliefde, nippend aan een goed glas wijn, 

nageniet van een mooie vaartocht! een groot luik in de 

vloer waaronder je met gemak twee vouwfietsen laat ver-

dwijnen, maakt de gerieflijke ‘open cockpit’ compleet. 

Interieur
Hoe Aquanaut en nieland hun wens een jongere doelgroep 

aan te spreken hebben vertaald naar het ontwerp van de 

“wat je krijgt als je een nuchtere jachtbouwer en een eigen-

zinnige jachtarchitect samen aan de tekentafel zet?” her-

haalt directeur Mark Bakker onze vraag, terwijl we aan de 

koffie zitten in zijn kantoor op het indrukwekkend grote be-

drijfsterrein van Aquanaut in sneek. “In ieder geval een 

hoop discussie”, antwoordt hij grijnzend. de Andante is de 

eerste Aquanaut die niet door de werf zelf is ontworpen. de 

samenwerking met nieland was dan ook even wennen. 

“Het was een interessant proces, waarbij we de balans 

moesten vinden tussen onze behoudende, praktische be-

nadering aan de ene kant en de creatieve, vrije geest van 

nieland aan de andere kant,” blikt Bakker terug. “Het resul-

taat is een schip met een echte ‘wauw’-factor, waar toch 

nog de signatuur van Aquanaut in is te ontdekken.” wat 

Aquanaut en nieland voor ogen stond, was een motorjacht 

dat geschikt is voor langere reizen door europa, over bin-

nenwater en zee. daarnaast was het zowel binnen als bui-

ten kunnen sturen een voorwaarde en moest het ontwerp 

een jongere doelgroep aanspreken. de keuze viel uiteinde-

lijk op een ontwerp waar trekjes van een openkuipjacht, 

een trawler en een bakdekker in zijn te herkennen, met een 

prachtige ronde raampartij aan de voorzijde van het stuur-

huis als voornaamste stijlkenmerk. 

Bakdek
nieland voorzag de Andante van een multiknikspantromp 

die een efficiënt vaargedrag combineert met veel binnen-

ruimte. dat verklaart de forse knik boven de waterlijn en de 

2

1 en 2 Naast een riante stuurbrug is de Andante voorzien van een flybridge. Door de vierpersoonsbank hier te integreren in het casco is de doorvaarthoogte beperkt gebleven tot 3,15 

meter. Bovendien biedt het de opvarenden beschutting en comfort. Het elektrisch bedienbare hefdak fungeert als bimini én als bescherming voor de kussens en apparatuur. 



3  De compleet uitgeruste kombuis met lades die automatisch dichtvallen, vormt de scheiding tussen salon en stuurbrug. 

4  De smaakvol ingerichte eigenaarshut. Van hieruit heb je direct toegang tot het toilet en de douche.  

5  Moderne, maar sfeervolle salon.

6  De indeling van de Andante 438 OC. De Andante is ook leverbaar in een uitvoering met achterkajuit.

andante 438 oc

afmetIngen 

Lengte over alles 13,15 m
Breedte 4,20 m
diepgang 1,16 m
Kruiphoogte 3,15 m (met gestreken mast)

caSco 

waterverplaatsing 18 ton
Materiaal staal, 5 mm gestraalde plaat voor opbouw en romp 

casco wordt nagestraald
Rompvorm multiknikspant (5 gangen) met een scherpe steven 

voor en een platte bodem achter
constructie spanten om de 40 cm, webframes voor extra  

stijfheid, 3 waterdichte schotten
ce-markering B

tankS 

diesel 2 x 600 l in machinekamer
drinkwater 2 x 400 l onder vloer middenhut
vuilwater 300 l, onder bed in eigenaarshut

VoortStuwIng 

standaard motor Perkins M115T, 4 cilinder, 115 pk
Motorisering testschip Perkins M150 Ti, 6 cilinder, 148 pk
schroefasinstallatie watergesmeerde schroefas met homokineet
Boegschroef 160 kgf, hekschroef optie

elektrISche InStallatIe 

Boordnet 24/230 volt    
standaard dynamo voortstuwingsmotor van 
24v/55A laadt accu boeg- en hekschroef bij,  
extra dynamo van 24v/95A laadt serviceaccu’s bij. 

Accu’s 2 x 200 Ah starten    
4 x 180 Ah service    
2 x 200 Ah voor boeg- en hekschroef

Acculader/omvormer 24v / 60A / 3000 watt whisper Power 
Generator optie, whisperPower 10 kw met lader 12v/10 A

PreStatIeS 

Topsnelheid ca. 16 km/u
Kruissnelheid ca. 12 km/u
Rompsnelheid 16,3 km/u
draaicirkel ca. 1,5 scheepslengte over sB en BB
   
PrIjzen 

vanafprijs € 389.680 incl. btw af werf sneek
Prijs testschip € 444.500 incl. btw af werf sneek
Belangrijkste extra’s zwaardere motor, elektrisch hefdak, dubbele be-

glazing, lederen bekleding, metallic lak, derde hut 
achterin, Pu-warmte-isolatie i.p.v. glaswol, graniet 
werkbladen, hekschroef, combi-magnetron/oven

   
Bouw en InformatIe 

ontwerp willem nieland design - www.willemnieland.nl
Bouw Aquanaut     

selfhelpweg 9, sneek   
tel: 0515-412253    
sales@aquanaut.nl / www.aquanaut.nl
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Andante, wordt vooral duidelijk als we vanuit de open kuip 

de salon betreden. Grote ramen en witte panelen zorgen 

voor een ruimtelijke sfeer, die smaakvol is gecombineerd 

met de warmte van wengé. Aluminium details in de meu-

bels en werkbladen van zwart composiet zorgen voor een 

extra vleugje luxe. de indeling van de kajuit doet denken 

aan een trawler, met achterin een riante salonbank en 

voorin een centraal geplaatste stuurstand met aan stuur-

boord een verhoogde meevaarbank. de scheiding tussen 

salon en stuurbrug wordt gevormd door de kombuis, die 

haaks in de ruimte is geplaatst. Aan bakboord is tussen de 

kastenwand en het aanrechtblad precies genoeg ruimte vrij 

gehouden om salon en stuurbrug met elkaar te verbinden. 

wel moet je hier oppassen voor je hoofd vanwege een ver-

laging in het plafond, die deel uitmaakt van de constructie 

van de flybridge. een ander aandachtspunt is de beperkte 

bewegingsruimte tussen de trap naar de flybridge, de 

stuurstoel en de kombuis. dit zal in een volgend bouwnum-

mer worden verholpen door de trapopgang te verplaatsen, 

aldus Bakker. ook voor een scherpe hoek in het plafond 

van de douche belooft hij een oplossing te vinden. 

Het toilet, de eigenaarshut, de gastenhut en de douche be-

vinden zich in het voorschip, waar we maar liefst zes deu-

ren tellen! de reden voor al die deuren is dat douche en 

toilet in gescheiden ruimten zijn ondergebracht en zowel 

vanuit het halletje als vanuit de eigenaarshut zijn te betre-

den. de zesde deur is die van de gastenhut, die deels 

onder de vloer van de stuurbrug is ondergebracht. 

de derde hut blijkt goed verstopt. Het is maar goed dat 

Bakker ons op deze ruimte wijst, anders waren we hem 

zeker vergeten! om er te komen, moeten we een kastje 

achter in de salon en een luik in de vloer openen, waarna 

een trap tevoorschijn komt die naar de kleine achterhut 

leidt. een prima extra hut, waar je incidenteel met twee 

personen kunt slapen.

techniek
de Andante wordt voortgestuwd door een degelijke Per-

kins-diesel. “Aangezien dit schip is bedoeld voor langere 

reizen door europa en er in geval van pech niet overal 

goede techneuten voorhanden zijn, hebben we gekozen 

voor een motor die eenvoudig is te repareren en waarvan 

onderdelen vrijwel overal verkrijgbaar zijn”, verklaart Bak-

ker. Als we het motorluik in de salonvloer openen, komt er 

een goed verzorgde ruimte te voorschijn, met de zescilin-

der als prominent middelpunt. de spantconstructie van het 

stalen casco is hier goed zichtbaar en Bakker wijst ons op 

de webframes, die nieland in het ontwerp van de Andante 

opnam. “die zorgen voor extra stijfheid, wat niet alleen tot 

uiting komt in het vaargedrag, maar ook bijdraagt aan een 

laag geluidsniveau tijdens het varen”, aldus de ondernemer. 

Varen
Als we even later met de geluidmeter in de hand het toe-

rental van de Andante opvoeren, blijkt dat Bakker niets te 

veel heeft gezegd. op het Prinses Margrietkanaal meten 

we op kruissnelheid een heel keurige 59 dB(A) bij de stuur-

stand en 62 dB(A) in de salon. Bij voluit varen blijft de meter 

in de salon steken bij een heel bescheiden 69 dB(A). we 

glijden dan met een gangetje van ruim 16 km/u over het 

water, ondertussen genietend van het prachtige uitzicht dat 

we vanaf de stuurbrug hebben. of je nu vanaf de luxe 

stuurstoel de regie over de boot hebt, of lekker meekijkt 

vanaf de verhoogde bank aan stuurboord, in beide geval-

len heb je onbelemmerd zicht op de wereld om je heen. en 

de kombuis is hiervandaan ook nog onder handbereik; wat 

wil een mens nog meer! Laat het weer het toe, dan kan de 

stuurbrug worden verruild voor de flybridge. dankzij het 

elektrisch bedienbare polyester hefdak, waaronder kus-

sens en apparatuur worden beschermd tegen de elemen-

ten, is de buitenstuurstand altijd gebruiksklaar. 

conclusie
Met de Andante laat Aquanaut een heel ander geluid horen 

dan we van de werf gewend zijn. Gedurfd, maar wat ons 

betreft geslaagd. Zeker als de genoemde verbeterpunten in 

de ergonomie worden aangepakt, zien wij wel toekomst in 

dit verfrissend nieuwe motorjacht.  


