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De Gulp, riviertje tussen Geul en Berwinne. 
 
Voorjaar 2022, Stichting Natuurlijk Geuldal.    Redactie Drs. Peter Visser 
 
 
 
Dit rijk geÏllustreerde boekwerkje geeft een inkijk in het dal van het riviertje de Gulp in vier delen. 
Bij Henri Chapelle op meer dan 300 meter hoogte verschijnen drie dalen. 
De Geul, die vele kilometers eerder ontspringt op de Duits-Belgische grens bij Lichtenbusch en ten 
noorden van Henri Chapelle al een groot dal vormt en stroomt noordwaarts en later westwaarts om 
achter Meerssen in Nederland uit te monden in de Maas. De Berwinne ontspringt ten Zuidwesten 
van Henri Chapelle en stroomt westwaarts en mondt onder Eijsden uit in de Maas. 
De Gulp ontspringt ten westen van Henri Chapelle en stroomt bijna parallel aan en op afstand van de 
Geul om achter Gulpen (NL) in de Geul uit te monden. Daarnaast zijn nog twee riviertjes te 
vermelden. De Voer ontspringt bij Martensvoeren en loopt westwaarts parallel aan de Berwinne en 
mondt uit in de Berwinne vlak voordat dit riviertje in de Maas vloeit. De Selzerbeek ontspringt ten 
oosten van Vaals en stroomt westwaarts om voor Gulpen in de Geul uit te monden. 
De voornoemde riviertjes liggen in een gebied dat je ‘Land van Herve en Heuvelland Zuid-Limburg’ 
kunt noemen. 
Dit boekje richt zich nu met name op het Gulpdal. Verschillende waarden komen aan bod maar u 
vindt  zo nu en dan ook een kritische noot, vooral op het waterbergend vermogen. Hiermee gaat 
verlies aan landschappelijke en natuurkwaliteit gepaard. 
Stichting Natuurlijk Geuldal wenst u veel kijk- en leesgenot. 
 

                                

 

Stichting Natuurlijk Geuldal 
Keutenberg 5 
6305 PP Schin op Geul 
info@natuurlijkgeuldal.nl 
Alles uit dit boekwerkje mag gebruikt worden voor derden mits bronvermelding  
(dan bedoelen we niet de bron van de Gulp maar Sichting Natuurlijk Geuldal).  
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Deel 1. De Gulp, van de Bron tot Hombourg. 
 

                     
 
Het dal van de Berwinne. 
Henri Chapelle ligt ruim boven 300 meter en is een gebied waar niet alleen de Gulp ontspringt maar 
ook de Berwinne. Dit laatste riviertje mondt onder Eijsden uit in de Maas. 
 

                      
 
De bron van de Berwinne. 
De poel aan het begin van het dal van de Berwinne kan gezien worden als de bron van het riviertje. 
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Het Geuldal. 
Aan de andere kant van de Heuvelrug, de noordkant, die van Hagelstein (Aubel) tot Henri Chapelle 
loopt zie je het ruime dal van de Geul. Tussen de Berwinne en de Geul loopt het Gulpdal, een 
stroomgebied van Henri Chapelle tot voorbij Gulpen NL. 
 

                        
 
Oorlogskerkhof Henri Chapelle. 
De wandeling begint bij het oorlogskerkhof bij Henri Chapelle, het trieste resultaat van 
machthebbers die jonge mannen misbruiken voor hun machtswellust. 
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Struinen door de weide. 
Vanaf het kerkhof richting Henri Chapelle (dorp) vind je na 500 meter een veldweg richting een 
boerderij en iets verder is een stegelke die je door het weiland richting de Gulp leidt. 
Wat opvalt is dat, zoals ook op Nederlands grondgebied, op veel plaatsen weinig begroeiing is. Water 
kan eenvoudig in een recordtijd omlaag stromen. Gelukkig zijn er weinig akkers. 
N.B. Je kunt ook tegenover de parkeerplaats aan de zijkant van het kerkhof aan de andere kant van 
de weg een mooi wandelpad nemen naar het leuke buurtschap La Clouse en dan links blijven 
aanhouden. Het is een kleine omweg maar je hoeft niet langs de drukke weg te lopen. Weer bij de 
weg aangekomen vind je iets verder aan de andere kant weer de eerder genoemde veldweg. 
 

                       
 
Grote koeienstal 
In het dal vind je enkele grote veestallen met een waterafvoer richting Gulp. Naast de kale weiden 
van de vorige foto eveneens weinig waterberging. Het witte zeil is een afscherming voor de dieren 
tegen de koude wind. De stal is aan die kant open. In de zomer verdwijnt dit. 
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Open stal. 
De dieren hebben het hier niet slecht. 
Rechts de afscherming tegen de koude wind. 
 

                         
 
De bron van de Gulp. 
Langs de doorgaande weg vind je in dit buurtschap de plek waar Gulpwater uit de grond komt. 
Deze bron wordt gevoed door de hellingen die stroomopwaarts liggen. 
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De poel naast de bron. 
Het water van deze bron stroomt in deze vijver, een mooie plek met oeverbegroeiing en geschikt 
voor amfibieën. Je ziet dit soort vijvers op meer plekken in het Gulpdal, vooral op plaatsen met 
kwelwater. 
De natuurlijke 'buffer' is daarom altijd waterdragend en daarom interessant voor flora en fauna. 
 

                          
 
Struinen aan de andere kant van het dal. 
Ongeveer 100 meter de verharde weg naar boven lopend kom je dit uitdagend pad tegen. Na het 
stegelke verandert het pad in een struinpad door de weilanden. 
We lopen nu op de andere helling van het Gulpdal, de noordoosthelling. Wat opvalt is, dat de 
weilanden behoorlijk bemest worden, daardoor eg voedingsrijk en interessante flora zal je niet 
vinden. Daarvoor moet je de kleinschalige landschapselementen en de bossen in de lente bezoeken. 
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Buurtschap waar de Gulp ontspringt. 
Van bovenaf zie je de huizen van het buurtschap, een tamelijk rommelig geheel. Hoewel er niet echt 
sprake is van landschappelijke waterberging, is er voldoende coulissen begroeiing die een stroom-
remmende werking hebben. 
 

                             
 
De heuvelrug tussen Gulp en Geul. 
Vanaf nu lopen we tot het plaatsje Hombourg over een heuvelrug die de waterscheiding vormt 
tussen de Gulp en de Geul. 
Vanuit deze kleinschalige landschappelijke groenstrook lopen we door een lang smal bos.  
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Ruig weiland met zicht op Geuldal. 
Het pad geeft aan de ene kant mooi uitzicht over het dal van de Geul, vrijwel tot aan het Nederlands 
deel van het Geuldal. 
Er is redelijk veel waterbergende begroeiing aanwezig, maar tijdens hoogwater zou je kunnen kijken 
waar knelpunten opgelost dienen te worden. 
 

                        
 
Ruig weiland op de helling van het Gulpdal. 
Op dezelfde plek kijk je aan de andere kant over het smallere Gulpdal. Ook hier zijn nog wel wat 
knelpunten die voor betere waterberging opgelost dienen te worden: Meer Coulissen in het 
landschap op de juiste plekken. 
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Informatiebord galloways. 
Inmiddels zijn er ook weilanden die extensief begraasd worden door o.a. Galloways. Natuurlijk kan 
dit de flora in het gebied bevorderen. 
Let ook op het prachtige dialect in de tekst. 
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Informatiebord coulisselandschap. 
Inmiddels zijn er ook weilanden die extensief begraasd worden door o.a. Galloways. Natuurlijk kan 
dit de flora in het gebied bevorderen indien op de juiste manier begraasd. 
Een goed coulisselandschap is beter waterbergend dan intensief begraasde Engels 
raaigrasweilanden. 
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Tekenen van oorlogsgeweld. 
De tweede wereldoorlog heeft in dit gebied behoorlijk wat sporen nagelaten. Informatieborden 
vertellen je er veel over. 
Overigens is de geschiedenis van de eerste wereldoorlog voor de Belgen veel indringender geweest. 
 

                            
 
Tekenen van oorlogsgeweld. 
Op sommige plaatsen zie je nog een bunker staan van waaruit je een ruim zicht hebt over het 
Geuldal. Of deze bunker geschikt is gemaakt voor vleermuizen.... zou wel fijn zijn. 
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Hombourg. 
Over de heuvelrug naderen we het leuke dorpje Hombourg dat ligt op een soort heuvelpas tussen 
Gulp- en Geuldal. 
Het belangrijkste product van dit dorp is........... 
 

                    
 
Bier. 
Vroeger was de brouwerij tevens in dit leuke café, maar door de groeiende vraag ligt het 
brouwerijgedeelte 200 meter verder. Natuurlijk gesloten als wij juist erlangs lopen....  
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Het kruis op de Schaesberg vlak bij Hombourg. 
Ja er zijn meer plekken in onze omgeving die Schaesberg heten. 
Vanaf hier heb je een subliem uitzicht als je helder weer hebt. Het kruis is bij De Plank op Limburgs 
grondgebied zelfs nog zichtbaar. 
 

                       
 
Ligne 38. 
We dalen af naar een soort spoorgracht. 
Vroeger was hier een tunnel maar die is bij aanvang van de tweede wereldoorlog met munitie 
vernield om de Duitsers te beletten het spoor te gebruiken voor het vervoer van oorlogstuig richting 
westen. 
Later hebben de Duitsers de tunnel helemaal weg gegraven waardoor deze diepe gracht is ontstaan. 
Het is nu onderdeel van een fietsroute. 
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Tekenen van oorlogsgeweld. 
Ook hier kun je de geschiedenis opnieuw beleven met deze interessante informatieborden. 
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Slaapmuizen. 
Zeldzame fauna kun je helpen door nestgelegenheden te scheppen. Dit is een nestgelegenheid voor 
slaapmuizen, waarschijnlijk de Eikelmuis. Mooier is het als het landschap natuurlijke 
nestgelegenheden heeft voor deze dieren. Op deze plaats is het bos niet oud genoeg om in bomen 
geschikte holtes te hebben. Dan is dit een aardig alternatief. 
 

                        
 
Amfibieën. 
Ruige weilanden met extensieve begrazing kunnen water beter bergen dan intensief begraasde 
weilanden, zeker als er voldoende kleinschalige landschapselementen aanwezig zijn. 
Die elementen zijn natuurlijk prima voor beschermde dieren als slaapmuizen. Een poel hier en daar 
zorgt voor de bescherming van amfibieën. 
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Gare d’Hombourg. 
We lopen langs het station van Hombourg. Nu niet meer in gebruik als station maar binnenkort 
mogelijk een museum. 
 

                             
 
 
Oud spooremplacement. 
Naast het station liggen nog resten rails waarop oude wagons staan die onderdeel zullen worden van 
het museum.  



 

17 
 

 

 
 
Informatiebord spoorlijn. 
De geschiedenis van de spoorlijnen die tussen Gemmenich-Plombieres (Bleiberg, zinkerts) en Visé in 
het verleden aanwezig waren heeft voor veel rijkdom gezorgd. 
Nu zijn veel van deze lijnen van hun rails ontdaan en zijn het bijzonder mooie wandel- en fietspaden. 
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Wandelen over de Ligne 38. 
Vanaf de 'ligne 38' heb je een mooi zich op het buurtschap beneden. Het station Hombourg ligt 
tussen het dorp op de Heuvelpas en het buurtschap langs de Gulp, halverwege de helling. 
 

                           
 
Strakke tuin langs de gekanaliseerde Gulp. 
De Gulp wordt op sommige plaatsen langs huizen geleid tussen bakstenen muurtjes. 
De tuin: je moet ervan houden maar er is zeker wel zorg aan besteed. 
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De Gulp. 
Iets verder stroomafwaarts zien we in de Gulp een doorwaadbare plaats met een behoorlijk verval en 
inmiddels een grotere stroom water. 
 
 

                       
 
St. Annakapel. 
De St. Annakapel, daterend midden 18e eeuw is mooi 'gerenoveerd', hoewel we vermoeden dan 
alleen de onderste stenen nog origineel zijn. 
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Waterrijk kwelgebied en toestroom regenwater. 
De weg vervolgt weer de Gulphelling maar dan aan de andere kant. Langzaam stijgen we omhoog. 
Halverwege de helling zien we een waterstroom wast betekent dat boven een kwelgebied is waar 
behoorlijk wat water uit de grond moet komen. 
Hier zie je een perfecte manier van natuurlijk waterbuffering. Een breed stroomgebied met ruige 
begroeiing die het water als het ware absorbeert. Deze strook begint op de plek waar water aan de 
oppervlakte komt en loop tot vrijwel aan de Gulp. 
Ook voor dalen met niet-permanente watervoering is dit een prima oplossing indien ze maar groot 
en vooral lang genoeg zij 
 

                            
 
Bron bij Kasteel Vierjaren. 
Één van de bronnen hogerop in het dal is ontdaan van zijn begroeiing. Het ziet er nu tragisch lelijk uit, 
maar mogelijk dat dit in de zomer anders is. 
Deze bron ligt tegenover ........ 
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..... Kasteel Vieljaren. 
Een mooi staaltje van vroeg middeleeuwse bouwkunst. 
Gesticht door Jan van Brabant. 
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Kasteel Vieljaren. 
Natuurlijk is het kasteel in de loop der jaren flink opgeknapt. 
De slotgracht is nog origineel en wordt gevoed door de bronnen in de omgeving. 
Let vooral ook op de gotische bogen aan de onderkant van de brug 
 

                           
 
Bij het kasteel kun je nog even je dorst lessen. 
Of het water helemaal schoon is???? 
Ik heb er niemand bij zien liggen. 
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Van hieruit loop je over een smal pad verder naar boven, terug richting oorlogskerkhof. 

 
Samenvattend deel 1.: Het bovenste deel van het Gulpdal is erg fraai en het landschap is nog redelijk 
in tact maar er zijn nog belangrijke stappen te ondernemen voor een betere waterretentie. 
Landschapskwaliteit en waterretentie kunnen hand in hand waarvan ook natuurwaarden kunnen 
profiteren. 
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Deel 2. Dal van de Gulp tussen Hombourg tot Teuven. 
 

           
 
De wandeling door het Gulpdal begint in Teuven alwaar we de Gulp opzoeken. 
 
 

           
 
In de Buurt van de Gulp vind je op veel plaatsen gebieden met kwelwater.  
Een oase voor amfibieën en vogels. 
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Langs de Gulp liggen verschillende kasteelhoeves. veelal uit de 17e eeuw maar soms ook jonger en 
ouder. 
 
 

           
 
Op deze foto is goed te zien dat Teuven 'hoog en droog' ligt. Rondom verschillende bronnen die al 
een aardig dalletje hebben ingesneden. Het is belangrijk dat in deze dalletjes veel begroeiing is om 
water vast te houden. 
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Langs het riviertje de Gulp is een ruime zone met wilde begroeiing en daarboven weilanden. Zo is het 
ecologisch en hydrologisch systeem mooi in takt, maar niet overal zoals we straks nog zullen zien. 
 
 

           
 
Op sommige plaatsen zijn ruige, niet te veel bemeste, weilanden waar flora en fauna prima 
leefmogelijkheden hebben. 
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Opvallend in dit kleinschalig landschap zijn ook de waterpoelen die her en der verspreid liggen. Soms 
op plaatsen waar bronwater uit de grond komt. 
 
 

           
 
Het gebied is goed voorzien van allerlei informatieborden die stille toeristische recreatie bevordert. 
Men heeft duidelijk gekozen voor wandelen en fietsen. Auto's hebben (gelukkig)minder 
mogelijkheden. 
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De wandeling loopt op een nevelige dag over een heuvelrug tussen Gulp en Geul, met op de flanken 
afwisselend bosschages en weilanden. Op de heuvelrug is voornamelijk bos. 
  
 

           
 
Op enkele plaatsen kun je goed zien hoe de ondergrond eruit ziet (mergel). Het pad is prachtig 
ingeslepen tot een holle weg. 
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Er worden wel eens bossen gekapt maar daarna direct opnieuw aangeplant. Om vraat aan de 
stammen te voorkomen worden de jonge boompjes beschermd met plastic hulzen. Als ze groter zijn 
worden deze weer verwijderd. 
 
 

           
 
Dit monument is ter herinnering aan de mensen die gestorven zijn door elektrificering. De WO 1 van 
1914 tot 1918 is aan Nederland voorbij gegaan omdat het land 'neutraal bleef. Nederland bouwde 
het eerste ijzeren gordijn tussen haar land en België om vluchtelingen tegen te houden. 
IJzeren gordijn, vluchtelingen tegen houden... waar ken ik dat toch van.... 
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Voor Hombourg loopt het pad omlaag door een holle weg tot aan het spoor Linge 38. Hier waren we 
de vorige wandeling ook, maar dan aan de andere kant. 
 
 

           
 
Daar waar het dal breder en minde stijl wordt zie je direct dat de landbouw intensiever wordt. 
Uiteraard met de nadelen van waterafspoeling en natuurwaarden van dien. 
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Bij de Ligne 38 (zie deel 1 van de wandelingen) buiten we naar rechts af. en dalen langzaam richting 
Gulp. 
 
 

           
 
Aan deze kant van het Gulpdal blijft het landschap kleinschalig en fraai, maar aan de overkant zie je 
langzaam meer grootschaligheid opdoemen. Nadelig voor natuur en waterhuishouding. 
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In grote delen van het Gulpdal is beschermde natuur te vinden. De Waalse organisatie Natagora is 
voor de bescherming verantwoordelijk. Let vooral ook op de ruigheid van het weiland op de 
voorgrond. Zeer belangrijk voor het ecologisch evenwicht. 
 
 

           
 
Dit is een immens belangrijk gebied voor de kleine Hazelmuis die in het struikgewas leeft, maar ook 
open weilanden nodig heeft. Daarvoor is deze zeer kwetsbare biotoop van groot belang. 
Aan Nederlandse zijde is ook nog een levensvatbare populatie die het heel moeilijk heeft. Deze 
grotere Belgische populatie is van levensbelang voor de Nederlandse. Door de goede samenwerking 
tussen beide natuurorganisaties heeft de Nationale Postcode Loterij besloten een subsidie te 
verstrekken. Mooi deze grensoverschrijdende houding. Stichting Ark, die ook grensoverschrijdend 
werkt, doet veelal de uitvoering. 
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Dit is het landschap waar zeldzame dieren gelukkig van worden. Het landschap op de voorgrond, aan 
de overkant van het dal is weer minder. 
 
 

           
 
Het spoor van Visé naar Aachen loopt door dit gebied en het onderhoud van de taluds en dergelijke 
bevordert de kwaliteit van de biotoop. 
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Bomen met prachtige maretak. 
 
 

           
 
Aangekomen onderin het dal waar de Gulp aan weerszijden grote stroken met ruig land heeft. Deze 
gebieden zullen niet voor wateroverlast zorgen, integendeel. 
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Natte gebieden in laagtes op de helling waar zich water verzameld en uit de bodem omhoog gedrukt 
wordt. Verderop vormen ze een beekje dat naar de Gulp stroomt. 
 
 

           
 
Het landschap is aan de noordzijde van het Gulpdal heel mooi in takt. 
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Aan de zuidzijde is dat helaas anders. Overtollig regenwater kan eenvoudig naar beneden stromen, 
modder met zich meevoerend. Door dit soort gebieden ontstaat wateroverlast, het bergend 
vermogen is minimaal. 
Daarbij komt nog dat, naast het kale landschap, het stroomgebied aan deze kant veel groter is dan 
aan de andere kant. 
De oplossing is natuurlijk: 
- minder intensief gebruik van het land. 
- meer kleinschalige landschapselementen. 
- in uiterste noodzaak een grote glooiende ondiepe buffer die mooi op gaat in het landschap, maar 
geen kleine diepe buffer. 
 
 

           
 
Schadelijk landschap in alle opzichten. 
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Van bovenaf ziet men dan ook een gekanaliseerde waterstroom ontstaan die hier notabene in een 
brongebied stroomt. Geen goede zaak. 
 
 

           
 
De kwelgebieden aan de zuidkant van de Gulp zijn omringd met intensief weiland, driedimensionaal 
groen is ver weg. 
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Op de achtergrond de spoorbrug van de lijn Visé naar Aachen. Op de voorgrond een oude akker die 
omgetoverd wordt in een fruitweide. Het zal zeker helpen het water te bergen. 
 
 

           
 
Op 10 mei 1940 viel Duitsland Nederland en België binnen en was in het westen WO II begonnen. 
Tegen de overmacht was weinig te beginnen. Veel slachtoffers tot gevolg. 
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Deze beek, afkomstig uit het gebied Remersdaal die richting Gulp stroomt, heeft een te smalle 
begroeiingszone en te brede intensief bewerkte zone land. Met de klimaatverandering is het 
waterbergend vermogen veel te laag. 
 
 

           
 
De kloosterschool bij Obsinnich. Grote gebouwen, maar er werd dan ook onderwijs aan heel veel 
jongens gegeven. Nu is het een rustieke ontspanningsplek en mooi onderhouden. 
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Onderhoud kun je niet zien aan deze oude boerderij, maar de natuur zal het een zorg zijn. 
 
 

           
 
Verscholen in het groen (nou ja, iets later in het jaar) ligt dit kasteel Obsinnich. 
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Het kasteel heeft een mooie maar wel erg strakke tuin. 
 
 

           
 
Er was eens een watermolen. Deze is er niet meer, maar het gebouw staat er nog mooi bij. Let op de 
verschillende soorten materialen waarmee dit gebouw is opgetrokken. 
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Beneden loopt de Gulp, maar als je goed kijkt zie je verder naar boven 'de dijk' van de molentak. Het 
water mocht tot aan de molen niet omlaag stromen en zo ontstond hoogteverschil. Bij de molen kon 
het water omlaag storten en zo ontstond waterkracht. 
 
 

           
 
Waarom voor dit water een kanaaltje gegraven is? Wellicht om het weiland rechts droger te maken 
wat meer productie oplevert. Je ziet ook dat het weiland rechts lager ligt. De oude staat herstellen en 
het water weer door het weiland te laten stromen is natuurlijk zeer wenselijk. 
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De typische elektriciteitshuisjes van het gebied. Waardevolle culturele monumenten. Hier dient 
vooral niet gewerkt te worden. 
 
 

           
 
Zo is deze wandeling rond, we naderen Teuven. 
SNG hoopt een goed inzicht gegeven te hebben in het dal van de Gulp tussen Hombourg en Teuven. 
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Hierna gaan we het dal tussen Teuven en Slenaken verkennen en dat doen we via een ommetje 
 
 
Samenvattend deel 2. Het Gulpdal tussen Hombourg en Teuven is over het algemeen heel mooi, 
maar er zijn enkele gebieden die bijzonder kaal zijn met grootschalige landbouwgronden met weinig 
berging van regenwater. Herstel zou op deze plekken beslist dienen te gebeuren. 
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Deel 3. Het Gulpdal van Teuven naar Slenaken. 
 

           
 
Voor Slenaken ligt een moerasvlakte die dient als waterbuffering bij zware regenval. In de huidige 
situatie met de klimaatverandering voldoet deze niet meer helemaal. Dan moet je een keuze maken: 
een dam bouwen of waterbuffering verdeeld over het hele stroomgebied. 
 

           
 
Waterbuffering in het hele stroomgebied op een zo natuurlijk mogelijke manier heeft onze voorkeur. 
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Belangrijk is niet alleen de grootte van de oppervlakte maar ook de bufferkwaliteit per oppervlakte. 
Ruig weiland is één van de belangrijke aspecten hierbij. 
 

           
 
Buffers bieden daarnaast allerlei vormen van bos- en struikgebieden die ook nog eens zeer geschikt 
zijn voor zeldzame zoogdieren maar ook natuurlijk insecten e.d.  
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Links zouden nog wat meer bosachtige gebiedjes, struiken en hagen bij kunnen komen. Rechts is een 
productieweiland dat geschikt gemaakt zou moeten worden voor buffering waarbij extensieve 
veeteelt natuurlijk zeer welkom is. 
 

           
 
Zicht op Slenaken. Hoger in het dal zijn hier meer bossen te vinden. Grappig is, dat elders in het 
Geuldal de bossen juist op de hellingen voorkomen. Voor waterbuffering is dat uiteraard beter. 
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We lopen van Slenaken via Heijenrath boven over de heuvelrug richting Neurop - Teuven. Een 
bosgebied boven op de heuvelrug. Het zoeken bewandelen van het pad is op sommige plekken een 
ware uitdaging. 
 

           
 
Op Belgisch grondgebied is het wandelpad weer zichtbaar en lopen langs de bosrand langzaam 
omlaag naar de Gulp. Het landschap is zeer afwisselend en in tact. 
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Het landschap heeft glooiende hellingen en is daardoor extra aantrekkelijk. Waterbuffering is hier in 
orde. 
 

           
 
Beneden aangekomen ter hoogte van Neurop - Teuven laat zien dat de oevers een brede natuurlijke 
zone hebben, maar toch zijn hier op korte afstand van de Gulp akkers zichtbaar.  
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De doorwaadbare plaatsen door de Gulp laten de boeren van de westzijde naar de oostzijde van de 
Gulp gaan om vee te brengen of gras te maaien. Opvallend is, dat de westelijke dalhelling over het 
hele gebied minder stijl is dan de oosthelling. Op de westhelling vind je dan ook de meeste 
nederzettingen, de meeste akkers, de meeste kale landschappen en de minste waterbuffering. 
 

           
 
Tussen de Gulp en het buurtschap Nurop is een waterzuivering gebouwd. Niet direct een fraai zicht 
maar wel noodzaak. De natuurlijke inpassing kan nog wel wat beter. 
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Rond Nurop zijn verschillende waterlopen met veel driedimensionaal groen. 
Of in dit gebied in het verleden veel gedraineerd is weet ik niet. In de Geulhellingen boven Epen is 
dat wel veel gedaan om de weilanden droger te maken en de productie te verhogen. Nu worden daar 
de drainagebuizen verwijderd waardoor de buffering verbeterd. Immers, het wat loopt niet meer 
door de drainagebuizen rechtstreeks naar de Geul. 
Er zou onderzocht kunnen worden of dat hier ook een item is. 
 

           
 
Een erg mooi landschap tussen Nurop en Slenaken. Toch zou er met meer lijnvormige 
landschapselementen de waterbuffering verbeterd kunnen worden en het landschap wordt er niet 
lelijker op. Ook gunstig voor allerlei soorten fauna. 
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Hier is goed te zien hoe nat-drassig het gebied is. De grondsoort (Löss en beekklei onderin het dal) 
heeft toch al een laag buffergehalte. Reden om hieraan te werken. In de verte is het plateau van 
Hombourg te zien en kijk je naar het gebied waar de Gulp ontspringt. 
 

           
 
Hotels in Slenaken - Hees. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor bewoners en een 
bron van ontspanning voor bezoekers. 
Er zal zorgzaam omgegaan moeten worden met het fragile landschap. Men moet zich afvragen of de 
limiet van het aantal toeristische overnachtingsverblijven zijn grens heeft bereikt. Duidelijk is dat 
vakantiehuisjesparken nu al een zeer negatieve invloed hebben op zowel natuur (stikstof), landschap 
(zicht) en waterhuishouding (verharding). 
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Slenaken heeft hotels naast de Gulp die snel overstromen bij hoog water. Er wordt gewerkt aan 
waterdammen om bij hoogwater het hotel droog te houden. Door klimaatverandering is dit 
waarschijnlijk de enige daadwerkelijke oplossing.Je kan je afvragen of de kosten van het voorkomen 
van klimaatverandering uiteindelijk veel lager uitvallen dan de kosten van alle 
beschermingsmaatregelen die nodig zullen zijn. 

           
 
Direct achter de brug is de stoom van de Gulp aangepast om doorstroming te bevorderen. Dit lost 
natuurlijk wel iets op, maar of de waterdoorgang van de brug voldoende is? 
Daarbij, als je hier het water beter laat doorstromen, zorg je dan niet dat verder stroomafwaarts 
nieuwe problemen zullen ontstaan? 
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Om iets te doen aan te snelle doorstroming worden meanders aangebracht. 
SNG heeft veel invloed uitgeoefend om een zo natuurlijk mogelijke waterbuffering te krijgen in de 
Gulp. We hebben, samen met bewoners, gestreden om een dam bovenstrooms te voorkomen. 
 

           
 
Enkele honderden meters benedenstrooms Slenaken is een watermolen. Het verval is zo groot dat er 
een watermolen op kan draaien. Daarvoor is deze molentak gegraven. Het water kan door de stuw 
gestuurd worden. Toch blijft er altijd voldoende water in de natuurlijke loop van de Geul ten 
behoeve van de aquafauna. 
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Boven, voor de woningen loopt de molentak, hieronder krijgt de Gulp weer zijn natuurlijke 
stroomgebied. 
We verlaten Slenaken. 
 

           

De helling van de Gulp aan de oostkant heeft een hoge natuurwaarde. Einde van deel 3. 
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Het volgende deel toont Het Gulpdal van Slenaken tot de monding van de Gulp in de Geul. 

 

Samenvattend deel 3. Het geeft een goed inzicht in de ecologische toestand van het Gulpdal tussen 

Teuven en Slenaken. Aandacht is besteed aan het overstromingsgevaar voor Slenaken, een probleem 

die stroomopwaarts  opgelost dient te worden.
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Deel 4. Van Slenaken naar Gulpen, de monding in de Geul. 

           

We verlaten Slenaken en hier neemt de Gulp weer zijn natuurlijke meanderende vorm aan. 

           

Als het inundatie- en meandergebied breed genoeg is dan zijn deze obstakels geen probleem. Ze 
houden het water vast en remmen de afvoer. Daarbij profiteert heel veel fauna van dit soort 
rommelige plekken. 
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Op sommige plaatsen is, als het geregend heeft, zeer glibberig en zou je willen dat je op vier po... 
benen kon lopen. 
Daar waar hellingen kort bij de Gulp komen zal het water gedwongen worden naar de andere kant 
uit te vloeien bij hoog water. Daar dient dan ook voldoende ruimte voor te zijn. 
 

           

Ruige vegetatie zorgt voor meer ecologisch waardevolle plekken en extra berging. 
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Meandering is om meer redenen waardevol, zeker met kleinschalige landschapselementen. 

           
 
Tussen Slenaken en Beutenaken zijn plekken met weinig kleinschaligheid en kan het water snel 
afvloeien naar de Gulp. Hierdoor kan in korte tijd hoogwater ontstaan bij hevige regenval.  
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Doorwaadbare plaatsen zijn eeuwen geleden ontstaan. Vroeger voor paard en wagen, nu voor de 
tractor. 
 

           

Soms schuift de Gulp vlak langs een hoge helling en kan dan bij hoogwater maar naar één kant 
uitvloeien waardoor extra opstuwing naar die ene kant plaats vindt. Daar dient dus ruimte voor het 
riviertje te zijn. 
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Cultuurhistorische monumenten, behalve oude boerderijen, zijn er niet veel. Hier een oude kalkoven. 

           
 
Op een enkele plek zijn langs de Gulp nog fruitgaarden. Bij overstromingen kan landbouwgif afgezet 
worden en dat is een aandachtspunt voor productiebomen langs de oevers. 
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Een ideale plek om bij hoogwater het water vast te houden is een 'ooibos' gebied. Stroomopwaarts 
moet dan geen kwetsbare bebouwing zijn. 
 

           

Dit soort rechte stukken zorgt voor een snelle afvoer. Ideaal voor bebouwing die hier ligt, niet ideaal 
voor bebouwing stroomafwaarts. 
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Het Gulpdal is door mensen gemaakt. Soms zijn dat cultuurhistorisch bijzonder mooie plekken. 

           

Op andere plekken is de cultuurhistorische waarde iets minder en zien we ook dat de 
kleinschaligheid verdwenen is. Dit heeft natuurlijk invloed op de waterafvoer.  
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Een ecologisch waardevolle plek waarbij de invloed van de mens en het, door hem geschapen, 
culturele landschap in evenwicht zijn. Wateroverlast zal hier niet ontstaan. 
Doorwaadbare plaats. 
 

           

Dit zijn plekken waar de Gulp de ruimte heeft om aan weerszijde breed uit te vloeien. Een landschap 
zoals het zou moeten zijn. 
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Op deze plek is duidelijk te zien dat de kwantiteit productie het gewonnen heeft van het kwalitatieve 
cultuurlandschap. Met de gevolgen van dien. 
 

           

Bij stevige regenbuien kan het water in zeer korte tijd de Gulp bereiken. Dit levert in korte tijd extra 
veel water dus hoogwater op.  
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Een rustig meanderend stroompje kan dan snel aanzwellen tot een woeste stroom waarbij de 
meander volledig ondergedompeld wordt. 
 

           

Oud en nieuw verenigd. 
Een watermolen die helaas niet meer functioneert. 
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De molentak voor de watermolen. 
 

           

Een recht getrokken Gulp waarbij één oever hoger ligt zal minder waterbergend kunnen 

functioneren. 
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Een landschap met veel oeverbegroeiing en ook elders op de laagtes, bieden bescherming tegen 
hoogwater. Waterbuffers zijn dan niet nodig. 
 

           

Ruig grasland (aan de onderkant van de foto) houdt het water beter vast dan gladgestreken 
productiegras (bovenin de foto). Het zorgt ook nog eens voor meer biodiversiteit. 
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Deze oevers zijn ideaal. De weilanden verderop bieden ruimte bij hoogwater. 
 

           
Gelukkig zijn er ook nog van die prachtige cultuurhistorisch waardevolle plekjes langs de Gulp. 
Van waar je helaas uitkijkt op het moloch van de volgende foto, want wat zien we in de verte ? 
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Een lokale overheid die dit soort landschapsvervuiling toestaat is dit prachtige gebied niet waard. 
Van heinde en verre kijk je tegen deze 'hokjesstad' aan. Niet echt waterbergend.... 
Op de Gulpenerberg ligt nog zo'n moloch. Helaas zijn dat niet de enige schandvlekken in het 
prachtige Heuvelland. Vanaf 2015 komen ze als vliegen op stront. De stront die lokale overheden in 
hun ogen hebben. 
Vanaf elk mooi plekje dat je vanuit dit vakantiepark kunt zien, kijk je ook op deze stenen 'graven'. 
 

           

De tramlijn heeft voor de 2e oorlog maar enkele jaren gefunctioneerd. Een zeer duur project dat 
zwaar verlieslijdend is geweest. Laten we er van leren. 
Nu heeft het toch nog een beetje waarde als landschapselement. 
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De dijk aan de linkerzijde is voor het tramspoor aangelegd en was nodig om hoogteverschillen te 
overbruggen. 
 

           

We naderen Gulpen. Het Gulpdal is hier breed. 
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In de verte kunnen we Chateau Neubourg ontwaren. Het kasteel ligt mooi in het groen verscholen. 
 

           

We zien een stuw en dat wijst op een molentak. 
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Deze molentak is een kanaaltje dat het water niet snel laat afstromen maar zo hoog mogelijk vast 
houdt….. 
 

           

Om later bij de molen omlaag te vallen waarmee het een waterrad kan aandrijven. 
Het zou een papiermolen geweest zijn. 
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Later komt het water van de Gulp en de molentak weer bij elkaar om saampjes richting centrum van 
Gulpen te stromen. 
 

           
 
In het centrum van Gulpen is gezorgd voor een betere, goede doorstroming. Daarbij is rekening 
gehouden met wat mensen leuk vinden. Je kunt er met trapjes bij de Gulp komen. Ook aan 
aquafauna is gedacht. 
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De Gulp meer ruimte geven kan ook voordelen hebben voor de toeristische uitstraling, maar de 
vraag is of de brug verderop voldoende water kan laten doorstromen bij extreme hoeveelheid water. 
 

           
 
Voorbij het centrum raast het water recht toe recht aan richting Geul. Hier is het goed dat het water 
snel kan doorstromen zodat er geen opstopping ontstaat want dat zou niet goed zijn voor het 
centrum van Gulpen. 
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Op een enkel plekje komt nog water uit de grond omdat hier brongebiedjes liggen. Op deze plek is 
bronwater in een rioolpijp doorgevoerd naar de Gulp. 
 

           
 
Deze bijzondere plek zou een motte geweest kunnen zijn, een soort voor-middeleeuws 
vestingheuveltje. 
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Op meerdere plaatsen komt hier kwelwater boven de grond. We zijn in het gebied waar Gulp en Geul 
bij elkaar komen.  
 

           
 
De huizen van de 'buitenwijken' van Gulpen kijken uit op deze waterrijke vlakte. 
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De Gulp nadert de Geul en wij naderen het einde van het vierdelig werkbezoek aan de Gulp. 
 

           
 
Het punt waar de Gulp in de Geul stroomt. Een paar honderd meter achter Gulpen. 
(Gulpen ligt dus niet aan de Geul) Vanaf hier gaan Gulp en Geul samen naar de Maas. 
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Hier eindigt dit verslag van deel 4. en het werkbezoek van de bestuursleden van Stichting Natuurlijk 
Geuldal. 
 
Samenvatting deel 4. Ook op het Nederlandse deel van het Gulpdal is veel ecologische schade door 
de mens te zien. Dit heeft zowel negatieve gevolgen voor de uitstraling als de berging van 
regenwater. Een plan voor herstel is zeker wenselijk. 
 
Samenvatting van dit werkbezoek. U zag mooie plekjes in dit uniek en ecologisch waardevol Gulpdal. 
Maar het is ook een dat dat bedreigd wordt door menselijk handelen. 
Dit menselijk handelen vernield de waardevolle omgeving maar niet alleen dat. Het bedreigt ook 
onze veiligheid, met name door overstromingen. Een goede reden om niet alleen dit dal te 
beschermen, maar ook te herstellen waar nodig. 
Meer driedimensionaal groen is nodig voor berging van regenwater, maar ook herstel van de 
natuurlijke berging van water in de bodem van het dal en de hellingen en zelfs op de plateaus 
waarvan uiteindelijk ook het regenwater richting Gulp stroomt. Dit bevordert niet alleen de 
bescherming tegen overstromingen maar ook de ecologische kwaliteit van het gebied. 
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