Nieuwsbrief 3, april 2020
Beste omwonenden/relaties,
De afgelopen maand zijn er flinke vorderingen gemaakt bij het Quackstrand. Graag informeren wij u via
deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen. Gezien de alle maatregelen rond COVID-19 is het gebied
in de weekenden afgesloten voor auto’s.

Foto: parkeerlandschap, strand en dam

Boulevard en parkeerlandschap
In maart is de bestrating van het parkeerlandschap gereedgekomen. Nu is de aannemer volop bezig met de
aanplant van beplanting en het plaatsen van de inrichtingselementen. De boulevard is eind maart
geasfalteerd in een okerkleur met
schelpen. De schelpen zijn nog niet erg
zichtbaar, maar die komen nog
tevoorschijn aldus de aannemer. Het
beton van de entreepleinen wordt de
komende dagen gestort. Na het storten
kan er twee dagen niet op gelopen
worden en mag er niet met voertuigen
overheen gegaan worden. De
entreepleinen en de boulevard zijn
alleen toegankelijk voor wandelaars,
skaters en een enkele fietser.
Foto: Aanleg nieuw asfalt
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Entreepleinen
De aanleg van de entreepleinen is gestart. Het beton wordt in één grote plaat gestort en daar worden
vervolgens zaagsneden in aangebracht. De aannemer heeft hiervoor een zaagplan gemaakt.
Het entreeplein bij de reddingsbrigade wordt al deels uitgevoerd, waarmee er nu al een mooie verbinding
is tussen het nieuwe fietspad en de boulevard. Het plein tussen de Shamrock Inn en Hellecat hebben we
vervroegd in de planning, omdat de horeca en sportverenigingen voorlopig nog gesloten zijn.
Oorspronkelijk zou dit plein pas in september worden aangelegd. Begin mei zijn alle pleinen klaar. In het
werk hebben we, samen met onze landschapsontwerper, besloten nog een aantal kleine verbeteringen
door te voeren. Zo komen de fietsenrekken dichter bij de fietspaden te liggen en iets verder van de
boulevard, zodat de duinen met beplanting langs de boulevard doorlopen voor een aantrekkelijker beeld.
Bij de gondelvoet, aan het einde van de boulevard, vormen een aantal betonblokken (van de aanleg van de
dam) binnenkort het einde van het strand en maken we het plein een stukje groter.

Foto: Aanleg entreeplein bij Boelies

Foto: Aanleg entreeplein bij reddingsbrigade

Foto: Betonblok aan het einde van de boulevard

Nieuwe fietsverbinding
Het grondwerk voor het tracé van de nieuwe
fietsverbinding is intussen gereed. Het zand dat
eruit is gekomen moet in het duinmassief blijven
, vanwege de waterkerende functie. Het zand is
voor een deel verplaatst naar de plek bij het
meertje, waar een schuur van het waterschap
Hollandse Delta heeft gestaan. Het andere deel is
naar de Schenkeldijk verplaatst, waar de
parkeerplaats is verkleind. Als de fietsroute
gereed is en de Shamrock Inn en Hellecat via de
nieuwe route bereikbaar zijn dan zal het
parkeren bij de Duinweg worden opgeheven
ingericht worden als natuur .
Foto: fietstracé vanuit de Shamrock Inn richting de reddingsbrigade
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Strand
Ondanks een periode van stormverlet is het strand volgens planning
eind maart opgeleverd. Totaal heeft baggerbedrijf De Boer
85.000m3 zand opgespoten. Dat staat gelijk aan 1300m3 per boot,
dus circa 65 boten.

Ook al kunnen we helaas door omstandigheden voorlopig niet
massaal het strand bezoeken, de nieuwe zwemwaterpanelen zijn
wel geplaatst door de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Botenhelling en steiger
Helaas kunnen wij u nog geen nieuws over de nieuwe botenhelling/steiger melden. Zodra hierover meer
bekend is informeren wij u. Bekijk de website van het recreatieschap voor alternatieven.
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.
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.
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.
https://www.recreatieschapvoorneputten.nl/home/default.aspx
Ook de nieuwsbrief ontvangen?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd en wilt u deze graag ook rechtstreeks ontvangen? Dat kan! Stuur
dan een mailtje naar Alma van Esch, a.esch@staatsbosbeheer.nl
Met vriendelijke groet,
Monique Banus
Projectleider Staatsbosbeheer
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