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Heraanleg van de historische Demer door Diest
Terug naar een open waterloop
De voorbije 4 jaar is de Demer in Diest in haar volle glorie hersteld: van verdwenen rivier in de vorige eeuw
tot fiere waterloop doorheen de hele stad. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft samen met de stad Diest
de werken recent tot een goed einde gebracht en dat mag gevierd worden. Op 4 september wordt de Demer
officieel en feestelijk weer welkom geheten in de stad.
Steden en water zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden. Waterlopen waren de eerste belangrijke
handelsroutes en heel wat steden ontstonden aan de oever van een rivier. Maar vanaf de 19de eeuw
geraakten steeds meer waterlopen hun plaats in de stad kwijt. Binnenwateren werden als open riolen
gebruikt, waarna ze vaak overwelfd of gedempt werden. Ook in Diest werd de oude Demerbedding zo in de
jaren 1960 volledig opgevuld. Zo’n vijftig jaar later, in 2012, zijn we gestart met het opnieuw uitgraven van de
historische bedding en vandaag heten we de waterloop weer welkom in de stad: een huzarenstukje.
Vier jaar hard labeur
De werken in Diest hebben 4 jaar geduurd. Bij het openleggen van de Demer hebben we de historische
bedding maximaal gevolgd. Dat kon omdat enerzijds die ruimte nog aanwezig was en anderzijds om recht te
doen aan de historiek van de stad. Opmerkelijk veel oude constructies werden blootgelegd, zoals palenrijen,
kademuren, een sluis aan de Ezeldijkmolen, de paardentrap op de Kaai … Die vondsten waren helemaal niet
verwacht, ook al is Diest een oude stad en werd de vroegere loop van de Demer gevolgd.
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft samen met de stad Diest besloten om deze historische constructies een
plaats te geven in de werken en ze niet opnieuw onder de grond te stoppen. Hierdoor is het project mooier en
boeiender geworden.
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege: “Vandaag brengt de Demer opnieuw
ruimte in de stad: de waterloop helpt om wateroverlast te weren, brengt rust en koelte, zorgt voor een fraaie
woonomgeving en biedt mogelijkheden voor recreatie. Door de Demer open te leggen, krijgt de stad Diest een
eigen, uniek karakter. Water brengt een stad tot leven.”

Wateroverlast vermijden
De binnenstad van Diest werd in het verleden meermaals getroffen door wateroverlast, veroorzaakt door
hevige regenbuien boven de stad. De nieuwe open Demer is bedoeld om deze watermassa's op te vangen. De
stad Diest investeert in de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem, waarbij regenwater apart wordt
verzameld en afgevoerd, los van het afvalwater. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Diest. Het niet-verdunde afvalwater kan zo efficiënter gezuiverd worden.
Het afgekoppelde regenwater wordt gebufferd in de nieuwe Demer, alvorens het vertraagd te lozen op de
bestaande Demer, die rond de stad loopt.
Aangenaam verpozen
Het hele Demertraject is voorzien van een wandel- en fietspad. Op sommige plaatsen legde de VMM een
vlonderpad aan, vlak naast of boven het water, zoals aan de Schaffensestraat en op de Kaai.
De waterloop fungeert ook als verbindingselement tussen de vestenstructuur stroomopwaarts en de
Demervallei stroomafwaarts van de stad, waarbij de verschillende parken met elkaar worden verbonden. De
waterloop vloeit er op een natuurlijke manier door, met links en rechts zacht hellende, groene oevers.
Er is gezorgd voor voldoende oogcontact met het water. De bodem bevindt zich ongeveer 3 meter dieper dan
het straatniveau. De waterspiegel is op veel plaatsen 4 meter breed. Via nieuw aangelegde terrassen en
herstelde oude toegangstrappen in de Demerstraat en in de Visserstraat, kan je dicht bij het water komen en
krijg je een aangename waterbeleving.
Het welslagen van de openlegging is het werk van velen geweest. Alle betrokken partijen – studiebureaus,
aannemers, nutsmaatschappijen, vergunningverlenende overheden, maar ook de naaste inwoners en
bedrijven – hebben elkaar steeds in een open geest ontmoet en samengewerkt.
Toekomst
Op dit moment vloeit er door de nieuwe Demerbedding in Diest enkel regenwater en water van de
Begijnendijk. De volgende jaren zal de VMM de Grote Steunbeer aan de Saspoort aanpakken. De oude stuw zal
uitgerust worden met regelbare stuwen. Deze werken zullen de Demer echt opnieuw in de stad brengen, maar
vooral ook toelaten om de grote wachtbekkens op de Demer - Schulensbroek en Webbekomsbroek - die
vooral ook Diest beschermen tegen overstromingen, nog beter te gebruiken.

Lees meer: www.vmm.be/pub en https://www.vmm.be/water/beheer-waterlopen/waar-zijn-we-aan-deslag/heropening-van-de-demer-in-diest

Bezoek de infostand van de VMM in park Cerckel op zondag 4 september.
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