Nieuwsbrief 4, mei 2020
Beste omwonenden/relaties,
Ook afgelopen weken is er weer hard gewerkt bij het Quackstrand. Nog niet alle werkzaamheden zijn
afgerond, maar de kwaliteitsimpuls nadert zijn einde. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u de planning
terugvinden. Ondanks de maatregelen rond COVID-19 zijn de parkeerplaatsen weer open. Toch willen wij u
via deze weg vragen om de richtlijnen van het RIVM in acht te houden. Blijf thuis bij de bekende
gezondheidsklachten, houd 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken. Ondanks de parkeerplaatsen
open zijn, blijven de toiletten wel gesloten tot nader orde.
De horeca gaat weer open, om precies te zijn vanaf 1 juni om 12.00 uur 's middags. De horeca ondernemers
langs het Quackstrand kijken er naar uit u weer te mogen ontvangen. Ook hier worden de richtlijnen van
het RIVM nageleefd én worden de nieuwste richtlijnen op de voet gevolgd. De reddingsbrigade zal ook
weer in de weekenden toezicht houden.

Foto: aanleg nieuwe fietsroute naar
de Shamrock Inn
en catamaranvereniging Hellecat
Boulevard, parkeerlandschap en entreepleinen
Het nieuwe parkeerlandschap, de boulevard en entreepleinen zijn klaar! De bestrating is gelegd, de
beplanting aangebracht, fietsenrekken gemonteerd en ook de verschillende inrichtingselementen zijn
geplaatst. Nieuwe afvalbakken zijn net voor Hemelvaart geplaatst. Het entreeplein tussen Shamrock en
Hellecat zou eigenlijk pas in september worden aangelegd, maar deze planning is naar voren gehaald.
Vanwege de Coronacrisis kon het recreatieseizoen nog niet van start gaan en hebben we deze periode
gebruikt om de aanleg naar voren te halen. Vrijdag 5 juni zal de bouwkeet worden weggehaald en het
bouwterrein worden opgeruimd, nu de meeste werkzaamheden zijn afgerond. Wij zijn blij met het resultaat
en willen u vragen zorg te dragen voor deze mooie, nieuwe inrichting.
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Foto: fietsenrekken

Foto: boulevard met bankjes

Vissoorten in beton
Ondanks de entreepleinen en fietspaden zijn opgeleverd, werken we nog aan de puntjes op de i!
Binnenkort worden er 16 verschillende vissoorten verwerkt in het beton van de entreepleinen. Deze
vissoorten verwijzen naar de trekvissen die sinds 2019, toen de Haringvlietssluizen op een kier gingen,
profiteren van dit brakke water voordat ze hun reis richting zee of rivier vervolgen. Soorten die optimaal
gebruik maken van de zoet-zout overgang. Kan jij ze allemaal vinden? En herken je deze vissoorten?

Afbeelding: fragment vismigratiekalender. Zie hier de website.

Fietsbevoorradingsroute
De nieuwe fietsroute, die tevens als bevoorradingsroute
tussen Shamrock Inn en Hellecat dient, is eind mei gereed. Er
zijn stuifschermen geplaatst om te voorkomen dat zand op het
pad komt. De duinrand is opnieuw ingeplant met duindoorn,
kruipwilg, duinroos en helmgras. Zand kan nog wel op het
nieuwe plein bij de Shamrock Inn en Hellecat stuiven.
Let daar dus goed op met je fiets en stap af voor een kopje
koffie (vanaf 1 juni!!).
Het parkeren bij de Duinweg wordt op korte termijn
opgeheven en ingericht als natuur. De bebording wordt nog
aangepast. Wij willen u nu al oproepen om gebruik te maken
van de nieuwe parkeerplaatsen en de Shamrock/Hellecat per
voet of fiets te bezoeken.
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‘’Plasticvrij Haringvliet’’
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aangaven is het zand dat vrij kwam bij de aanleg van de nieuwe
fietsverbinding gebruikt voor de Schenkeldijk, waar de parkeerplaats is verkleind. Dit zand bleek vervuild te
zijn met allerlei soorten afval, van plastic flesjes tot zelfs
een plastic strandstoel. Een kleine ton aan vuil hebben wij
met hulp van een aannemer eruit ‘gezeefd’.
Wij werken samen met andere partijen als Rijkswaterstaat
aan een “Plasticvrij Haringvliet”. Hiervoor hebben wij een
jutbak op het strand geplaatst en ook zijn er nieuwe
afvalbakken geplaatst. Wij willen u nogmaals verzoeken
om uw afval niet te laten slingeren en dit mee naar huis te
nemen of weg te gooien in een van de afvalbakken. Zo
werken we samen met u aan een schoon strand zonder
plastic!
Toezicht en handhaving
Wij streven er naar om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het Quackstrand. Handhavers van de
gemeente, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat controleren op het naleven van de
gedragsregels. Het maken van bijvoorbeeld kampvuurtjes op het strand, of het rijden met quads is
verboden. Ook mag u niet met uw camper parkeren op de parkeerplaats van het Quackstrand.
Op de dam zijn hier genoeg mogelijkheden op het dagkampeerterrein. Afgelopen weekend zagen we dat
auto’s geparkeerd werden op de entreepleinen en zelfs op de boulevard. Ook dat is niet toegestaan. Wij
willen u vragen om hiervoor de parkeerplaatsen te gebruiken. Binnenkort wordt ook de bebording hiervoor
aangepast.
Honden
Honden zijn niet welkom op het strand tussen
de 2e duinopgang en het einde van de
boulevard waar het strand eindigt, vanwege
de zwemlocatie. Er is nu te veel vervuiling
door hondendrollen en dat is niet prettig voor
de strandgangers. Uiteraard wel aangelijnd op
de parkeerplaats en bij de horecagelegenheden, maar niet op het strand zelf.
Indien u toch met uw hond wil wandelen
verwijzen wij u door naar het Schenkelstrand.
Tussen het Schenkelstrand en de 2e duinopgang vindt u een hondenlosloopgebied. Ook kunt u met uw
hond terecht op de dam. In het duingebied Voornes Duin zelf moet uw hond altijd aangelijnd zijn. De
bebording hiervoor is nog niet gereed, maar zal voor de zomer worden aangepast.
Planning nog uit te voeren werkzaamheden
Tot de zomer zijn er nog een aantal werkzaamheden te
verwachten, zoals het verwerken van de vissoorten in de
entreepleinen, de bebording en nieuwe informatiepanelen. En
het uitzichtpunt bij het meertje.
Na de zomer beginnen we met het opnieuw bestraten van de
duinovergang. De klinkers worden hergebruikt en ook de
‘Altantikwall’ betonnen paaltjes worden opnieuw geplaatst.
Evides zal net voordat de bestrating wordt gelegd een nieuwe
waterleiding aanleggen en een nieuwe watertap maken.
Daarnaast wordt er een nieuwe aansluiting voor een
stranddouche gemaakt. Deze zal na alle waarschijnlijkheid in
het voorjaar van 2021 in gebruik worden genomen.
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Botenhelling en steiger
De botenhelling en steiger aan het Quackstrand zal helaas niet in juli 2020 gereed zijn, zoals we graag
gewild hadden. De bouw zal naar verwachting 2 tot 3 jaar uitgesteld worden. De gemeente Hellevoetsluis
heeft hiervoor een nieuwsbericht uitgedaan voor meer informatie.
Het uitstel hiervan heeft alles te maken met de ontwikkeling van drie windturbines op de Haringvlietdam.
Eerst moet vaststaan dat de nieuwe windturbines géén negatief effect hebben op de veiligheid van de dam.
Daarna wordt onderzocht of de botenhelling en aanlegsteiger in combinatie met de turbines effect hebben
op de veiligheid van de dam. Pas als vaststaat dat er geen negatieve effecten zijn kan de bouw van de
boothelling en aanlegsteiger plaatsvinden. Dit kan nog enkele jaren duren. Dit geldt ook voor verdere
uitbreiding van de recreatiemogelijkheden aan het Quackstrand. Er blijven alternatieven voorhanden,
hiervoor verwijzen we graag door naar de website van het recreatieschap Voorne Putten.
Met sportvisserij zijn en blijven wij in goed overleg over dit proces en zoeken we met de gemeente
Hellevoetsluis naar betere alternatieven. Heeft u vragen over dit proces dan verwijzen wij u door naar
Herbert Faber van de gemeente Hellevoetsluis: h.faber@hellevoetsluis.nl of telefoonnummer 06-31938199
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.

Foto: nieuwe picknickplek Schenkeldijk

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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