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Gulp straks meer aanwezig
GULPENHet dorp Gulpen is 

vernoemd naar de 
Gulp. Uitgerekend in 
het centrum van 
Gulpen is de Gulp  
echter weggestopt 
onder de grond. Bij 
de reconstructie van 
de Looierstraat 
wordt een deel van 
die overkluizing 
weggehaald: de 
Gulp krijgt weer een 
prominente plek in 
hartje Gulpen.
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H et nieuwe Gulpen
moet meer zijn dan
alleen chique, zegt
landschapsarchitect
Jeroen Verbeek. Gul-

pen wordt een plek waar je straks
het water ‘beleeft’: de huidige kade-
muren langs de Gulp maken plaats
voor brede trappen, waar mensen 
straks in de zon kunnen zitten, met
hun voeten in het koele water van de
Gulp.
Bij de herinrichting van de Looier-
straat, die voor volgend jaar op het
programma staat, krijgt de Gulp
meer ruimte. „De naam van het 
dorp is ontleend aan de Gulp”, legt 
Verbeek uit. „Maar juist in het cen-
trum is het riviertje wat op de ach-
tergrond geraakt. Dat wordt straks
anders, de Gulp krijgt weer de pro-
minente plek die ze in het hart van
Gulpen verdient.”

Langs de Looierstraat wordt de
Gulp verbreed van zes naar negen
meter. Aan één kant komen dus
brede trappen naar het water. De 
muur  langs de andere oever krijgt
een natuurlijker aanzicht. „We ver-
vangen de huidige muur van bak-
steen door een wand van gestapel-
de grès uit de Ardennen. Een steen
die hier thuishoort.”
Al eerder werd bekend dat de hui-
dige brug naar het parkeerplaats
bij de supermarkt verhoogd moet 
worden, zodat er straks meer wa-
ter onderdoor kan stromen. Door
de verbreding van de Gulp moet de
nieuwe brug ook langer worden.

Voetgangersbruggetje
De huidige overkluizing van de 
Voetgangersbruggetje
De huidige overkluizing van de 
Gulp wordt ingekort, waardoor een
groter stuk van het riviertje zicht-
baar wordt. Om de winkels langs de
Gulp bereikbaar te houden, komt 
er een nieuw voetgangersbrugge-
tje bij. In het hek van die brug wordt

de loop van de Gulp afgebeeld. „We 
weten nog niet precies hoe we dat
gaan vormgeven”, zegt Verbeek, 
„maar dat zullen we de komende tijd
nog verder gaan uitwerken.”

ParkerenParkeren
Door de verbreding van de Gulp 
wordt de Looierstraat smaller. De
huidige parkeerhavens moeten
daardoor verdwijnen. Zij worden

vervangen door parkeervakken 
langs de straat. „Het liefste had
ik alle blik van straat gehaald”,
zegt Verbeek, „maar tijdens de
informatierondes is mij wel dui-
delijk geworden dat de bewoners
veel waarde hechten aan die par-
keerplaatsen.”
De hoekige bocht waarmee de 
Gulp het centrum bij café De 
Kroon indraait, wordt afgerond.
Ook dat past beter bij het profiel
van het riviertje, legt Verbeek 
uit. Het huidige verlaagde terras
van het café maakt plaats voor - 
ook weer - brede, hardstenen
trappen naar het water. 
Door de aanpassing van de Gulp
kan het riviertje bij hevige regen-
buien meer water bergen. Daar-
mee levert de gemeente een bij-
drage aan de beheersing van het
hoogwaterprobleem, aldus Ver-
beek. De gemeente rekent dan
ook op een bijdrage van het wa-
terschap Limburg in de kosten.

De Gulp krijgt weer de 
prominente plek die ze 
in het hart van Gulpen 
verdient.
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De nieuwe, afgeronde bocht van de Gulp bij de Markt in hartje Gulpen: direct contact met het water.  FOTO BUREAU VERBEEK


