Lekker voor anker in Kraggenburg
‘Het is de mooiste plek van de polder,’ zeggen de leden van Watersportvereniging Kraggenburg van hun
jachthaven in de Leemvaart.
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De leden van Watersportvereniging
Kraggenburg hebben hun haven in de
Leemvaart met eigen handen opgebouwd.
Na een kwart eeuw staat er een haven om
trots op te zijn. ‘
Het is de mooiste plek van d Voorzitter
Henk Drenth van de watersportvereniging
omschrijft de haven als heerlijk rustig,
gezellig en prachtig gelegen bij het
Voorsterbos. Niet voor niets komt men van
heinde en verre om er aan te leggen. e
polder.’.
‘We zijn heel bekend en hebben een wachtlijst voor nieuwe leden. Watersporters zeggen tegen ons dat we
zo’n leuke havenmeester hebben en een mooi terrein. Als voorzitter groei je twee meter als je dat hoort.
Daar ben je wel trots op.’ De haven bestaat uit honderd ligplaatsen. Passanten mogen voor een of
meerdere nachten langs de steiger liggen en voor de leden zijn er boxen. Beide groepen waterrecreanten
betalen maar weinig liggeld of contributie. De vereniging houdt de kosten laag door zoveel mogelijk zelf
onderhoud te plegen en te bouwen. ‘Dan kunnen mensen met een kleine beurs toch bij ons aanleggen.’
Dat de tarieven laag zijn, speelt zeker mee in de populariteit van de haven, zegt Ensenaar Drenth. De
Kraggenburger club profiteert ervan dat andere (commerciële) havens de prijzen voor een ligplaats omhoog
gooien. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Vollenhove, waarna de watersporters aldaar aanklopten in
Kraggenburg. ‘Daar waren we blij mee. Die mensen werken hard mee.’
Als lid van Watersportvereniging Kraggenburg is het niet alleen maar lui liggen met je bootje. Je moet ook je
handen uit de mouwen steken. De leden zijn verplicht om minstens een keer per jaar mee te doen aan een
ledenwerkdag. Dan moeten ze allerlei klusjes opknappen. ‘Dat is goedkoper dan uitbesteden.’
Boete
Wie niet meewerkt, moet een boete betalen. Dat is tot nu toe nooit gebeurd. ‘We hebben er wel eens mee
gedreigd, maar ze nooit uitgedeeld.’
De ledenwerkdagen vinden ze meestal wel leuk, weet Drenth. ‘Je leert elkaar kennen, er heerst een goede
sfeer en het is goed voor de saamhorigheid. Dat moet je koesteren. De mensen vinden het prachtig en
voelen zich betrokken bij de vereniging.’
De watersportvereniging begon 25 jaar geleden met slechts een paar steigers. Inmiddels is de haven van
alle gemakken voorzien. Zo staan er meerdere toiletten en een toiletgebouw en zijn er zandbakken voor de
kinderen en picknickplekken.
De afgelopen winter hebben de leden een havenkantoor in elkaar getimmerd. Ook zijn er in de donkere
maanden extra ligplaatsen en parkeerplekken gerealiseerd om de toegenomen drukte op te vangen.
Op 9 september, als de vereniging precies een kwart eeuw bestaat, worden de nieuwe voorzieningen
officieel in gebruik genomen. Ook geeft de vereniging dan een receptie voor genodigden en een feest voor
de leden. Dat zijn besloten bijeenkomsten, maar verder heeft de vereniging volgens Drenth een open
karakter. ‘Iedereen mag gerust komen kijken in de haven. Kan men zelf zien hoe mooi het er is.’
De Noordoostpolder telt niet veel jachthavens. De meeste waterrecreanten willen niet aan het eind van een
stelsel van kaarsrechte kanalen bivakkeren. Geldt niet voor de leden van de jubilerende Kraggenburgse
jachthaven. Zij liggen er met plezier, een deel heeft Vollenhove de rug toegekeerd. En ze doen allemaal mee
aan de jaarlijkse klusjesdag.

