
 
 

Persbericht Vlaamse Milieumaatschappij 

Fase 2 Demerproject in Diest van start 

De tweede fase van het Demerproject in Diest ging deze maand van start. Het gaat over het 

gebied rond het Algemeen Ziekenhuis, meer bepaald van de Schaffensestraat tot aan de 

Demerstraat. Ondanks vertragingen van de werken, door het slechte winterweer, is de eerste 

fase bijna achter de rug. Het einde van fase 2 is voorzien ten vroegste tegen het einde van dit 

jaar. 

Met het project ‘Open Demer’ brengen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en stad Diest de 
Demer terug boven de grond. De voorbereidende werken voor fase 2 gingen deze maand van start. 
Tot aan het bouwverlof zal de aannemer voornamelijk werken aan een nieuwe brug ter hoogte van de 
ingang van het ziekenhuis. Uiteraard zal het ziekenhuis steeds vlot bereikbaar blijven voor de 
spoeddiensten. 

 

 

Ook wordt uit de nog open bedding aan de Schaffensestraat het slib gehaald. Na de zomer wordt er 
dan een drijvend wandelpad in gelegd, met een toegangstrap vanuit de Schaffensestraat. 

In de zone rond de Verversgracht, het ziekenhuis en het park Cerckel wordt een nieuwe open bedding 
gegraven. Door het vele groen en de nog beschikbare ruimte, zullen de oevers voornamelijk onder 
natuurlijke vorm worden aangelegd, met hellende en beplante wanden. Zo veel mogelijk bomen 
worden hierbij behouden. Naast het tracé wordt een voet- en fietspad aangelegd. 



 

Aan de achterzijde van de Statiestraat, waar er minder plaats is, zal aan één zijde een kademuur 
komen zoals op de Ezeldijksite. Ook wordt hier een nieuwe riolering gelegd. Deze werken starten in 
augustus.  

De werken van fase 2 duren minstens tot het einde van het jaar. Afhankelijk van het archeologisch 
onderzoek en de weersomstandigheden kunnen de werken uitlopen tot maart van volgend jaar. 

Fase 1 van de werken het gebied van de Ezeldijksite, meer bepaald van de Omer Vanaudenhovelaan 
tot aan de Schaffensestraat – is nu bijna klaar. Vooral het baksteenmetselwerk van de nieuwe 
kademuren moet nog verder worden afgewerkt. Door het slechte weer deze winter liepen de werken 
enige vertraging op.   

Buffer tegen wateroverlast  
De open te leggen Demerbedding zal een extra buffer bieden voor regenwater bij hevige regenval. De 
buffering in de bestaande riolering is immers ontoereikend voor dergelijke stortregens, waardoor met 
het project ook voor een betere waterbeheersing in de stad zal worden gezorgd.  
 

Communicatie centraal  
Via een gefaseerde aanpak wordt getracht om de hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te beper-
ken. Op 6 maart werden de direct omwonenden al geïnformeerd op een minder-hinder-vergadering. 
Voor verdere vragen wordt een werfcommunicator aangeduid.  
 
Demer door Diest 

Over enkele jaren zal de Demer opnieuw in een open bedding door het stadscentrum van Diest stro-
men. Met dit project legt de Oranjestad de link met haar ontstaansgeschiedenis. In de jaren ’60 werd 
de historische structuur van de stad bijna volledig weggevaagd met de demping van de waterloop en 
de afleiding naar de grachten van de vestinggordel. Vandaag wil Diest de positieve invloed en de 
kracht van water opnieuw ten volle benutten om een aangenaam en aantrekkelijk leefklimaat te 
scheppen in de binnenstad. Het project ‘Open Demer’ is een gezamenlijk project van de stad Diest, de 
Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin. 
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