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Toelichting
In juli 2012 heeft een ‘flash flood’ er voor gezorgd dat delen van Slenaken, Beutenaken en Pesaken
onder water hebben gestaan. Dit heeft geleid tot schade en overlast voor diverse woningen en
bedrijven in de nabijheid van de Gulp. Daarop is besloten om maatregelen te treffen die overlast en
schade bij een piekafvoer, zoals die van 2012, moeten voorkomen.
In een bestuurlijk overleg tussen partijen op 13 december 2016 is besloten om voor het
voorkeursscenario ‘Veiligheid 2012’ vier onderdelen nader te onderzoeken, namelijk:
1. verkleining bandbreedte effectiviteit maatregelen;
2. onderzoeken mogelijkheid kades Waterstraat;
3. ligging en vormgeving van retentie bovenstrooms van Slenaken bepalen;
4. financiële consequenties inzichtelijk maken.
Op 7 juni 2017 is het integrale maatregelenpakket (inclusief financiële verdeling) tijdens het
Bestuurlijk Overleg door de partijen Provincie Limburg, Gemeente Gulpen-Wittem, Staatsbosbeheer
en Waterschap Limburg geaccordeerd. De financiering is in het Bestuurlijk Overleg van de Partijen op
26 september 2017 vastgelegd. Partijen wensen nu hun intenties op het integrale maatregelenpakket
uit te voeren in een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst is gezamenlijk
door alle partijen ambtelijk overeengekomen.
Uitgangspunten:
1. het voorkomen van een flashflood zoals in 2012;
2. met fysieke maatregelen die uiterlijk binnen 5 jaar uitvoerbaar zijn;
3. met een benadering van de oplossingen op stroomgebiedsniveau die geen afwenteling van de
wateroverlast benedenstrooms van Slenaken veroorzaken;
4. en rekening houden met zoveel mogelijk belangen en daarmee kunnen rekenen op voldoende
draagvlak vanuit de omgeving.
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Samenwerking
De vier projectpartners (Waterschap Limburg, Provincie Limburg, gemeente Gulpen-Wittem en
Staatsbosbeheer) hebben een projectgroep gevormd die zich bezig houdt met de uitwerking van de
maatregelen. Waterschap Limburg is hiervan trekker en het eerste aanspeekpunt voor bewoners,
grondeigenaren en andere partijen in het gebied.
Beoogd effect
- voorkomen van wateroverlast als gevolg van een flash flood (zoals in 2012 in Slenaken,
Beutenaken, Pesaken en Gulpen);
- integraal optrekken;
- een robuuste aanzet realiseren voor de resterende klimaatopgave in het Gulpdal.
Natuurlijk karakter van de Gulp behouden
De intentie van uitvoering van het integraal maatregelenpakket is om het natuurlijke karakter van de
Gulp zoveel mogelijk te versterken en tegelijkertijd de noodzakelijke maatregelen te treffen. Er wordt
onder andere gekeken naar het bufferen van water bovenstrooms van Slenaken en naar
mogelijkheden om tussen Slenaken en Gulpen het water op te vangen. In de kern van Slenaken is een
retentievoorziening, ook wel dam genoemd, voorzien met een regelbare doorlaat, waarbij de
doorstroom kan worden afgevlakt. Het is de intentie om de Gulp ongehinderd te laten doorstromen.
Stand van zaken najaar 2018
De vier partijen, Provincie Limburg, gemeente Gulpen-Wittem, Staatsbosbeheer en Waterschap
Limburg hebben tijdens het bestuurlijk overleg in juni 2017 gekozen voor een integraal pakket aan
maatregelen, die zij gezamenlijk zullen uitvoeren en financieren.. Het integrale maatregelenpakket is
op 12 juli 2017 gepresenteerd aan de direct belanghebbenden en aansluitend aan de rest van de
geïnteresseerde inwoners. Naar aanleiding van deze avond is er een meedenkgroep gevormd.
Op 9 november 2017 is de meedenkgroep voor een eerste bijeenkomst samengekomen. Deze
meedenkgroep , denkt met de vier partijen mee over de bestuurlijk vastgelegde maatregelen. Op 22
januari 2018 en 5 april 2018 is er in de meedenkgroep met de direct belanghebbenden gesproken
over de vormgeving van de maatregelen. -> www.waterschaplimburg.nl/gulpdal
De projectgroep heeft in oktober, november en december 2018 een aantal werkateliers ingericht,
waarin de maatregelen in detail worden bekeken en uitgewerkt vanuit diverse invalshoeken, zoals
technisch, ecologisch, hydrologisch en landschappelijk. Bij deze gedetailleerde uitwerking wordt
rekening gehouden met de resultaten van de meedenkavonden en van de diverse onderzoeken en
wordt het te behalen effect op de hoogwaterbescherming meegewogen.
Zodra de uitwerkingen voldoende concreet zijn om te bespreken op haalbaarheid en draagvlak,
worden belanghebbenden geïnformeerd. Waterschap overlegt met enkele bewoners of
grondeigenaren waar maatregelen mogelijk op hun eigen terrein(en) genomen moeten worden.
De verwachting is dat de detailuitwerkingen in het eerste kwartaal van 2019 kunnen worden
gedeeld.
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