Nieuwsbrief 1, januari 2020
Beste omwonenden/relaties,
Allereerst een heel gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst! De werkzaamheden bij het Quackstrand zijn in
volle gang en de aanleg vordert volgens planning. In de afgelopen maanden na de starthandeling begin
september is er veel gebeurd. Met deze nieuwbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.

Werkzaamheden kwaliteitsimpuls
Meerdere locaties worden aangepakt. Als eerste is gestart met het parkeerlandschap, de boulevard en het
strand. De trappen van de boulevard zijn klaar. De centrale parkeerplaats is uitgebreid en het
duinlandschap krijgt al vorm. De parkeervakken liggen al klaar en een kwart van de bestrating ligt er al. De
beplanting gaat er deze winter in. Eind voorjaar maken we de entreepleinen af en asfalteren we de
boulevard. Vanaf mei kan de nieuwe parkeerplaats in gebruik genomen worden.

Strandverbreding
Deze week start de strandverbreding, het recreatiestrand wordt uitgebreid en opgespoten met schoon
zeezand. Het strand is ter voorbereiding gladgestreken. Tijdens de werkzaamheden zijn betonblokken
gevonden, die gebruikt zijn in de aanleg van de dam. Om aandacht aan de cultuurhistorie te geven zorgen
we voor een mooie inpassing in het ontwerp. Het nieuwe zand komt per boot door de Goereese Sluis, het
supleren duurt tot eind februari. In de 3e week van januari staat een officieel moment met een aantal
bestuurders in de planning.

Aanpassingen in het duingebied
Onderdeel van het project is ook een kwaliteitsverbetering van de duinovergang bij Shamrock Inn en de
catamaranvereniging Hellecat. De voorbereidende werkzaamheden starten hier in maart. Vanaf januari
wordt het asfalt bij de oude parkeerplaats bij de Duinweg verwijderd. Tot circa half augustus kan er bij de
Duinweg nog beperkt geparkeerd worden en daarna niet meer. In maart wordt de parkeerplaats
Schenkeldijk verkleind.
Hinder
Plaatselijk kan er voor de directe omgeving hinder zijn, omdat paden tijdelijk zijn afgesloten of routes
worden omgeleid. Natuurlijk doen we er alles aan om de overlast te beperken maar helaas is dat niet altijd
mogelijk.
Tijdelijk geen boothelling
De boothelling en aanlegsteiger zijn verwijderd, de alternatieven te vinden op onze website.
Met wie werken we samen?
In het project Kwaliteitsimpuls werkt het Recreatieschap Voorne-Putten samen met de gemeente
Hellevoetsluis, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Sportvisserij NL, Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten (mede-eigenaar en beheerder Voornes Duin). Staatsbosbeheer verzorgt, als
beheerder van het gebied, de uitvoering van de kwaliteitsimpuls.
De samenwerkingspartners financieren de kwaliteitsimpuls Quackstrand. Daarnaast is er extra financiering
van de Provincie Zuid-Holland via de landschapstafels Haringvliet en Voorne Putten en het Droomfonds
Haringvliet om de realisatie mogelijk te maken.
Bent u ondernemer en heeft u vragen over de uitvoering?
Neem dan contact op met Kees Opstal, projectleider realisatie Kwaliteitsimpuls Quackstrand 06-55736066,
of per e-mail k.opstal@staatsbosbeheer.nl
Onze website
Lees meer over de kwaliteitsimpuls Quackstrand op onze website.

Met vriendelijke groet,
Monique Banus
Projectleider Staatsbosbeheer

