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Onderwerp: Herstelwerkzaamheden oevers Leukerschansstraat 

Ons kenmerk: 2006801 / 2006895 

 

 

 

Beste bewoner, 

 

In en om het water langs de Leukersschansstraat is een bever actief. Deze bever graaft 

gangen in de oever van het water en onder de (fiets)paden. Hierdoor ontstaan er 

verzakkingen en scheuren in de weg en de oever. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.  

Rond het water staan al een tijdje twee kooien om de bever te vangen. Tot nu toe is dit 

nog niet gelukt. Om ongelukken te voorkomen, gaan wij de schades toch nu al herstellen. 

Ook maken we het voor de bever minder aantrekkelijk om hier te blijven. 

Wat gaan we precies doen? 

We gaan de gaten die de bever heeft gegraven opvullen met nieuwe grond. We herstellen 

scheuren en gaten in de (fiets)paden. En we nemen maatregelen om te voorkomen dat de 

bever nieuwe gangen in de oevers kan graven. Hiervoor plaatsen we stalen matten in de 

oevers. Daarna worden de oevers netjes afgewerkt en opnieuw ingezaaid. Na verloop van 

tijd is er niet te zien dat er werkzaamheden zijn uitgevoerd.  

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats? 

Op 20 maart 2023 begint aannemersbedrijf Van de Kruijs met de werkzaamheden. Wij 

verwachten dat de werkzaamheden maximaal drie weken duren. Er wordt alleen overdag 

gewerkt. Tijdens de werkzaamheden zijn paden rondom het water voor de veiligheid 

volledig afgesloten.   

  



Wat doen we voor de bever? 

De bever is een beschermde diersoort. Daarom hebben wij een ontheffing van de Provincie 

Limburg nodig om deze werkzaamheden te doen. Deze hebben wij gekregen. Ook is er 

tijdens de werkzaamheden een ecoloog aanwezig. Hij kan bepalen of een gang wel of niet 

wordt dichtgemaakt.  

Heb je nog vragen? 

Heb je nog vragen over de werkzaamheden? Dan kun je contact opnemen met Gé Jeukens 

van de Gemeente Weert via 0495 575 000. Heb je vragen over de bever en hoe wij 

hiermee omgaan, dan kun je contact opnemen met Martijn Coenen, ecoloog van 

Ecolybrium via 06 462 55 985. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Gerrit Speelberg 

Hoofd afdeling Openbaar Gebied 


