Nieuwsbrief 2, maart 2020
Beste omwonenden/relaties,
We zijn ondertussen alweer 2,5 maand onderweg in het nieuwe jaar. Dat betekent, tijd voor een nieuwe
nieuwsbrief! De werkzaamheden bij het Quackstrand zijn nog altijd in volle gang en de aanleg vordert
volgens planning. Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen.

Rechterfoto van links naar rechts: Dhr. de Snoo, provinciehoofd Zuid-Holland Staatsbosbeheer/ Dhr. Spoon, bestuurslid recreatieschap
(Hellevoetsluis)/ Dhr. Joosse, gebiedsmanager Zuid-Hollandse eilanden Natuurmonumenten/ Dhr. van der Kooi, voorzitter recreatieschap (Brielle)/
Dhr. Bal, secretaris recreatieschap (Nissewaard)/ Dhr. de Graad, bestuurslid recreatieschap (Westvoorne), Dhr. Hamerslag, bestuurslid
recreatieschap (Nissewaard) en Dhr. Rozendaal, teamleider Zuid-Holland Staatsbosbeheer

Parkeerlandschap
De centrale parkeerplaats is uitgebreid en het
duinlandschap krijgt steeds meer vorm. De
parkeervakken liggen al klaar en drie kwart van
de bestrating ligt er al. Ook de beplanting met
onder andere helmgras, kruipwilg en duinroos
vordert gestaag.
Binnenkort wordt het laaggelegen deel van het
parkeerterrein opengesteld om de tijdelijke
parkeerplaats bij Boelies te kunnen inrichten.
Op deze plek komt nog een lage duin.
Eind voorjaar maken we de entreepleinen af en
asfalteren we de boulevard. Vanaf mei kan de nieuwe parkeerplaats geheel in gebruik genomen worden.
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Strandverbreding
Afgelopen weken is het Quackstrand met ruim 4 hectare uitgebreid door het opspuiten van schoon
zeezand, ook wel zandsuppletie genoemd. 22 januari jl. werd hier samen met bestuurders en stakeholders
het startsein voor gegeven. Het recreatiestrand is zowel in de lengte als in de breedte uitgebreid, met als
resultaat een extra breed strand in de bocht én een betere toegankelijkheid. Door de stormen heeft het
werk af en toe stil gelegen en waren wat herstelwerkzaamheden nodig.
Er is ook zand toegevoegd langs de oever bij de Schenkeldijk. Dit is hier alleen gedaan om afkalving tegen te
gaan. Het is hier niet ingericht als zwemlocatie. De stranduitbreiding is inmiddels afgerond volgens
planning.

Nieuw leefgebied nauwe korfslak aan Quackstrand – nieuwe fietsverbinding
Een tiental vrijwilligers en medewerkers
van Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten hielpen 5 maart mee
met het verplaatsen van emmers strooisel
met de nauwe korfslak. Dit onder
begeleiding van een ecoloog. Het
verplaatsen van het leefgebied van de 1,5
millimeter grote nauwe korfslak was een
voorwaarde voor de aanleg van de
fietsverbinding tussen de reddingsbrigade
en The Shamrock Inn, een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsimpuls Quackstrand. Het nieuwe
leefgebied is ingericht bij het meertje en de voormalige parallelweg van de Duinweg. Omdat het verhuizen
van de slak voorspoedig verliep konden de vrijwilligers ook nog werkzaamheden verrichtten langs het
nieuwe struinpad door de duinen. We informeren u zodra het pad kan worden opengesteld. Nu wordt
gestart met de aanleg van de fietsverbinding, Dit begint met het verwijderen van de beplanting. We
houden rekening met het broedseizoen en het stormseizoen. Na verwachting is het fietspad medio juni
gereed.
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Informatiepanelen werkzaamheden
In het projectgebied zijn 5 informatiepanelen geplaatst die een
toelichting geven over de werkzaamheden aan het Quackstrand.
Bezoekers kunnen zo in het gebied zien wat er qua
werkzaamheden staat te gebeuren of is gebeurd. De panelen zijn
van A3 formaat en staan op de volgende locaties:
-

Boelies, boulevard
Reddingsbrigade
Shamrock Inn / Hellecat
Bij het meertje Pompstation / duinweg
Schenkeldijk

Trailerhelling en steiger
De Waterwet-vergunning voor de nieuwe helling en steiger is nog niet verleend. Tot de nieuwe
trailerhelling en steiger er zijn, kunnen bij het Quackstrand geen boten te water worden gelaten. Wij
betreuren deze situatie en zijn hierover in nauw overleg met onze partners, waaronder de Sportvisserij
(Zuidwest) Nederland. Als hierover meer bekend is volgt nieuwe informatie. Alternatieven zijn terug te
vinden op de website van het recreatieschap.
https://www.recreatieschapvoorneputten.nl/home/default.aspx
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.
www.staatsbosbeheer.nl/werkaanquackstrand
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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De vrijwilligers die de slak hebben verhuisd.
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