Nieuwsbrief 5, december 2020

Beste omwonenden/relaties,
Er stond afgelopen oktober een ‘opening Quackstrand’
gepland om de afronding van de kwaliteitsimpuls te
vieren, samen met u! Een moment om terug te blikken
op de mooie resultaten die zijn bereikt. Vanwege
Covid-19 werd dit moment teruggeschroefd naar een
bestuurlijk moment zonder publiek. Deze variant werd
echter ook geannuleerd vanwege de Covid-19
aanscherpingen. Van uitstel komt echter geen afstel.
Wij blijven moed houden en proberen in het voorjaar
van 2021, hopelijk al bij de start van het
recreatieseizoen, dit moment alsnog met u te vieren.
Want wat is het vernieuwde Quackstrand mooi
geworden! De laatste werkzaamheden zijn afgelopen
week uitgevoerd. De bestrating is gelegd, de
duinovergang klaar, extra beplanting zit in de grond,
de waterleiding is aangelegd en met het nieuwe
watertappunt aan de boulevard kan uw flesje gevuld
worden.
Misschien heeft u het vernieuwde Quackstrand al
bezocht of biedt aankomende periode van de
feestdagen daar aanleiding voor.
Voorlopig is dit de laatste nieuwsbrief, in het voorjaar
komt er waarschijnlijk pas weer een uit. Dan hopen wij
u meer te kunnen vertellen over de botenhelling en
steiger en de opening.
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Boulevard, parkeerlandschap en entreepleinen
Evides heeft speciaal voor het
watertappunt en de stranddouche
een nieuwe waterleiding
aangelegd. Voortaan kan je je
waterflesje het hele jaar door
bijvullen. Zo willen we ook
bijdragen aan een plasticvrij
Haringvliet. De douche wordt in
het voorjaar geplaatst bij de start
van het recreatieseizoen.
Ook is afgelopen week als laatste een slagboom geplaatst om verkeer weg te houden van de boulevard. Dit
blijkt ondanks bebording nodig om verkeer te weren. Hiermee voorkomen we dat auto’s de boulevard en
het strand op rijden en op die manier de trappen van de boulevard beschadigen.

Duinovergang bij Duinweg - natuurontwikkeling
De duinovergang is opnieuw bestraat. Bij het meertje
zijn duinen gemaakt en ingeplant met o.a. duinroos,
wegedoorn, meidoorn en kardinaalsmuts. De
natuurontwikkeling zal de komende jaren doorgaan.
Het zand wat hiervoor gebruikt is, is afkomstig uit de
nieuwe fiets(bevoorradings)route die is aangelegd. Een
mooi voorbeeld van het hergebruiken van bestaand
materiaal!

Informatiepanelen
Het Quackstrand heeft een nieuw
gezicht gekregen. Er is aandacht
voor recreatie, natuur en ook
cultuurhistorie. Deze drie
thema’s zijn ook terug te vinden
op de 5 nieuwe informatie
panelen die aan het Quackstrand
zijn geplaatst. Interessant om
eens door te lezen.

Wist u bijvoorbeeld dat de betonnen versperringspaaltjes die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
gebruikt door de Duitsers nog altijd worden hergebruikt als fiets- en wandelpad?
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Vissoorten in beton
We hebben in totaal 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?

Verlichting langs het fietspad
Naast de extra beplanting, waaronder helmgras en
duindoorn, langs het nieuwe fietspad is er ook verlichting
aangebracht. De verlichting is vleermuis vriendelijk. De
schakelaar zit bij de Shamrock Inn, zodat zij hun klanten en
de andere fietsers en wandelaars niet helemaal het donker
in hoeven sturen.
Ook komt het voor dat er zand op het pad ligt. Dit is niet te
voorkomen zo dicht naast het strand en vergt extra
oplettendheid van de bezoekers. Door extra stuifschermen
en beplanting proberen we het zand op het pad zoveel
mogelijk te verminderen.

Boswachter Mathieu Ogay, Natuurmonumenten
“Na de kwaliteitsimpuls is het Quackstrand met haar
achterliggende duinen een stuk aantrekkelijker geworden voor
bezoekers. Bezoekers reageren dan ook enthousiast als ik ze
tijdens hun wandeling vraag naar wat ze van de vernieuwde
voorzieningen vinden. Genoeg parkeergelegenheid, een
toegankelijke boulevard en een breder strand.
Dankzij de nieuwe informatieborden, een nieuw uitkijkpunt en
een nieuwe struinroute is de natuur ook beter te beleven!”
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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. We blijven dit proces continue in de gaten houden. Wat gaat er goed en wat heeft extra
aandacht nodig?
Blauwe Vlag en honden
Honden zijn welkom bij het Schenkelstrand, het Noordzeestrand en de dam. Dit
zijn de losloopgebieden in de nabije omgeving. Het Quackstrand zelf (in de
bocht) heeft de blauwe vlag als keurmerk. Dit is een internationale
milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en
jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon
en veilig te zijn. Het is het keurmerk dat staat voor een schoon en veilig strand.
We vinden het belangrijk om dit keurmerk te blijven behouden. Omdat er hier
nauwelijks sprake is van eb en vloed blijven de hondendrollen liggen en dat
komt de waterkwaliteit en de kwaliteit van het strand niet ten goede.
Verkeersbesluit
Voor veel bezoekers was de nieuwe inrichting nog wennen. Zeker voor wat betreft het parkeren en de
nieuwe route als bevoorrading voor de Shamrock Inn en Hellecat. De gemeente publiceert binnenkort een
nieuw verkeersbesluit, dat de nieuwe situatie vastlegt. Zo mag u niet met uw camper parkeren op de
parkeerplaats van het Quackstrand. Op de dam zijn hier genoeg mogelijkheden, op het dagkampeerterrein.
Wij willen u vragen om hiervoor de parkeerplaatsen te gebruiken. Direct achter de Shamrock Inn zijn er nog
twee mindervalideplekken bij gekomen voor die mensen die slecht ter been zijn.
Met wie werken we samen?
In het project Kwaliteitsimpuls werkt het Recreatieschap VoornePutten 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.
Beheer
Het beheerteam Voorne-Putten is vanaf komend jaar
verantwoordelijk voor het beheer van het Quackstrand.
U kunt het beheerteam bereiken via:
voorneputten@staatsbosbeheer.nl
Het duingebied van Voornes Duin valt onder het beheer
van Natuurmonumenten. Het beheerteam is te bereiken
via: haringvliet@natuurmonumenten.nl
Onze website
Lees meer over de kwaliteitsimpuls Quackstrand op
onze website.
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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
Rest mij u hele fijne feestdagen te wensen en een heel gelukkig en gezond 2021!
Met vriendelijke groet,
Monique Banus
Projectleider Staatsbosbeheer
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