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compact klasse, comfort klasse M 

en comfort klasse XL.

  

Al onze boten zijn met een keuken 

en een wc uitgerust. Wanneer je 

comfort klasse boekt, is er zelfs een 

douche aan boord. Je kunt onze 

boten zowel varend als niet varend 

huren*. 

* Voor de boten heb je geen vaar 

bewijs nodig. Als je wilt varen, ben 

je wel verplicht om een schipper-

straining te volgen van 1 uur bij 

Otter Easy Houseboats.

Heb je vragen?

ga naar Otter-ehb.com

Beleef de Maasvallei, het prachtige grensrivierlandschap tussen 

Belgisch- Nederlands Limburg, zelf varend zonder vaarbewijs op een 

exclusieve huisboot van Otter Easy Houseboats. De Maas en de  

Maasplassen nodigen uit om mooie tochten te maken langs   

historische dorpjes als Maaseik, Thorn en steden als Roermond en 

Maastricht. Hier is het varen het doel.

Maar ook het ankeren op één van de vele Maasplassen is een belevenis. 

Hier kan gezwommen worden of eenvoudig genoten worden van het 

niets doen, waarbij de natuur zich van zijn mooiste kant laat zien. Krijg 

bezoek van een zwanenfamilie, spot een ijsvogel, ontdek een beverburcht 

en zie een galloway koe grazen.

Onze huisboten bieden een optimale beleving. Het aanleggen en afme-

ren zal een teambeleving zijn voor de hele crew. Geniet van het uitzicht 

op het water, het diner aan dek met een flesje wijn of lees je lievelings-

boek uit op het zonnedek. Romantisch met zijn tweetjes, met vrienden 

of met de hele familie, op deze vakantie kijk je nog lang met veel plezier 

terug.

De thuishaven van Otter Easy 

Houseboats is jachthaven De 

Spaanjerd. De Spaanjerd is de 

ideale uitvalsbasis om te shoppen, 

fietsen en wandelen in de omge-

ving. Een echte familiejachthaven 

met de Blauwe Vlag, 5 km van 

het witte stadje Thorn, 15 km van 

Roermond en verbonden met 

grote waterplassen waar tal van 

watersporten beoefend kunnen 

worden. 

Onze huisboten zijn gemakkelijk te 

varen en bieden hetzelfde comfort 

als een luxe vakantiewoning, zelfs 

in de winter. Je kunt 3 typen huis-

boten huren: 

Vier vakantie 
op je eigen huisboot 
op de Maas

Huur een huisboot voor een relaxte vakantie in het prachtige  

Maasplassengebied van Limburg. 

• makkelijk te varen en manoeuvreren

• hetzelfde comfort als een luxe vakantiewoning

• gegarandeerd een relaxte vaarvakantie.

Otter huisboten

Otter 

Bezoek onze website!otter-ehb.com 

Otter-ehb

Gemakkelijk
varen.



Otter House Boats

Otter compact klasse

Onze compact klasse is de meest basic huisboot in onze vloot.  

Een gezellige, no nonsense, budgetvriendelijke huisboot. In totaal hebben 

we 3 compact klasse boten te huur, genaamd ‘Amsterdam’, ‘Brussel’ en 

‘Oslo’. Ze zijn alle drie identiek en gebouwd in 2020. 

Otter comfort klasse M

De comfort klasse M huisboot is een luxe ingerichte boot met genoeg 

ruimte voor 4 personen. In totaal hebben we 2 ruime, moderne comfort 

klasse M boten te huur, genaamd ‘Kopenhagen’ en ‘Bern’. Ze zijn identiek 

en gebouwd in 2020. 

Otter comfort klasse XL

Van deze comfort klasse XL genaamd ‘Tenacious’, bouwjaar 2020, is één 

boot beschikbaar. De huisboot is een maat groter dan de basis comfort 

klasse M en heeft dan ook 2 aparte slaapkamers met 2×2 persoonsbed-

den. Wil je  luxe en privacy tijdens uw watervakantie, maak dan snel jouw 

keuze. 

Voor de boten heb je geen vaarbewijs nodig!

ls je wilt varen, ben je wel verplicht om een schipperstraining 

te volgen van 1 uur à € 70,-.

Reserveer
NU!

Gemakkelijk
varen.

“ Huur een huisboot 

voor een relaxte vakantie in het 

prachtige Maasplassengebied 

van Limburg. “

Wil je reserveren?

ga naar Otter-ehb.com



– Tesken (rechtsomkeert) –  

Polderplas – Kanaal Wessem- 

Nederweert – Wessem – Maas 

– De Grote Hegge – Thorn 

(rechtsomkeert) – De Grote Hegge 

– Maas – Vissenakkerplas – Jacht-

haven De Spaanjerd  

(rechtsomkeert) – Vissenakkerplas 

– Maas – Jachthaven Stevens-

weert Zomerhaven – Maas – Hee-

renlaak – Aldeneik (rechtsomkeert) 

– Heerenlaak – Maas – Wessem 

– Maas – Sluis Linne – Ool – Maas 

– Jachthaven Roermond

Heb je iets meer tijd, maak dan 

een weekendtocht naar het zui-

den. Onderweg maak je regelma-

tig een omweg langs diverse plas-

sen en bijzonder mooie stadjes.

Lengte: 60-65 km

Route: Jachthaven Roermond 

– Maas – Donkernack (rechtsom-

keert) – Maas – Plas Hatenboer – 

Noorderplas (rechtsomkeert) – Plas 

Hatenboer – Maas – Ool – Sluis 

Linne – Maas – Kanaal Wes-

sem-Nederweert – Polderplas 

Vaar door één van de grootste 

binnenhavens van Nederland 

(Maasbracht) en de hoogste sluis 

van Nederland met een verval van 

bijna 12 meter!

Lengte: 9,4 km

Route:  Wessem – Julianakanaal 

– Maasbracht – Drielingsluis – 

Julianakanaal – Wessem

Langs mooie 
Maasstadjes even 
naar België 

Havenrondvaart

Bekijk nu onze vaarroutesotter-ehb.com Genoeg keuze 
uit variërende 
vaarroutes

Meer routes?

ga naar Otter-ehb.com


