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Het drijvend terras van Erica
Groningen, als onderdeel van de jaarlijkse
boottocht van bijzondere en originele vaartuigen die één keer per jaar door de kanalen vaart.”
Jachthaven Erica ie genoemd naar de
oude strokartonfabriek die in 1925 werd
opgericht en belangrijk was voor de economische ontwikkeling van Oostwold. Drie
jaar geleden is begonnen met het uitbaggeren van de jachthaven en nu is er plaats
voor 84 boten, die vrij toegang hebben tot
het
Leekstermeer
en
via
het
Starkenborghkanaal door kunnen varen
naar Groningen. In de buurt ligt een cam-
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ij binnenkomst op de jachthaven Erica in Oostwold
bij Groningen vallen ze meteen op. Twee pontons in
aanbouw waarop – naar eigen ontwerp – twee leuke
terrassen worden gebouwd. Feitze Leemburg, één van de
eigenaren van de jachthaven, vertelt het verhaal achter het
ontstaan van dit inmiddels populair wordende idee, wat
aanleiding geeft tot een nieuwe vorm van waterrecreatie.

ping die recentelijk is verkocht aan een
projectontwikkelaar met plannen voor een
bungalowpark, maar de financiële crisis
zal hier wel een rol bij gaan spelen.

tekst & foto’s Henry E. Neeter
“Mijn compagnon heeft een plekkie op de
camping hier aan het Leekstermeer en
daar wilden ze een bootje voor de kant leggen om een beetje op te recreëren. Maar
daar moest liggeld voor betaald worden,
terwijl een terras aan het water gratis was.
Dus werd in de omgeving naar een paar
pontons gezocht, daarop een stevig plankier getimmerd met een afdakje als
beschutting tegen de zon en klaar was de
plek. Dat idee bleek zo een hit dat we nu
een vloot hebben van zeven van die terrassen, die voor allerlei doeleinden worden

gebruikt. Ze varen naar het midden van het
meer en worden tegen elkaar aangelegd
voor een leuk feest, of de kinderen spelen
er spelletjes op als Zeskamp, we zetten er
een koelbox of diepvrieskist op en organiseren een kaartavondje. Ga zo maar door.
Het is zo een succes aan het worden dat er
nu ook al belangstelling is uit Amsterdam
om een aantal aan de gracht te leggen. Ze
zijn ongeveer zeven meter lang en bijna vijf
meter breed. We rusten ze nu uit met een
gelaste baldakijn van ijzer naar eigen ontwerp van de eigenaar. De eerste exemplaren zijn gebouwd van bij elkaar gezochte
materialen en wat restpartijen hout. Met
buitenboordmotor kosten ze dan ongeveer
€ 5,700. Als je zoiets van de grond af aan
opbouwt met nieuwe pontons en nieuw
hout ben je tussen de 12 en 14,000 Euro
kwijt.”
Die bekendheid is een beetje een raadsel
want er is nog nooit reclame gemaakt voor
deze drijvende terrassen. “Waarschijnlijk
heeft iemand ze zien varen in de stad

Op de jachthaven kan men terecht voor alle
soorten onderhoud aan zowel stalen als
polyester boten en motoren. Er kan worden
verbouwd en gelast en er is een bescheiden winkel met watersportartikelen.
Verder verkoopt men hier Timeless sloepen, Marlin trailers en motoren van
Mariner, Suzuki en Tohatsu.

