
Heraanleg van de historische Demerloop doorheen de stad

In de jaren 60 werd nagenoeg de hele bedding van de Demer in de Diestse binnenstad gedempt.
Het Demerwater werd afgeleid in de grachten van de vestinggordel rond de stad en omvangrijke
delen van het oorspronkelijke tracé werden al gauw bezet door allerlei andere “activiteiten”. Zo
werden aanzienlijke delen van de gedempte bedding ingenomen ten behoeve van gemotoriseerd
verkeer, zowel voor verkeersafwikkeling als in functie van parkeren. Segmenten van het aan het
oog onttrokken Demertraject raakten geïsoleerd door bedrijvigheid. Kortom, met de demping van
de waterloop werd een historische structuur haast volledig weggevaagd. De stad keerde het water
de rug toe. Met dit project wordt de historische loop van de Demer in het stadscentrum terug
hersteld en legt de Oranjestad opnieuw de link met haar ontstaansgeschiedenis.



In het ontwerp vormt de optimale beleving van het “open” (zicht- en voelbaar) water in zijn
stedelijke context het basisuitgangspunt. Voor de stad betekent dit project meteen ook een
belangrijke impuls voor de aanpak van haar publiek domein: centrumstraten worden verkeersluw
(her)ingericht met het oog op het bekomen van een zo direct mogelijk contact met het opnieuw
zichtbare water, de publiek toegankelijke pleinen aan de Demer krijgen opnieuw vorm, … .

Door een consequente kwalitatieve inrichting van de publieke ruimten aansluitend aan de Demer
wordt een attractieve zone gecreëerd die perfect wordt ingebed in het netwerk van open ruimten in
de stad: ‘trage paden’ zorgen voor aangename verbindingen langs en over het water, nieuwe
relaties voor langzaam verkeer ontstaan en krijgen vorm, historische parken langsheen het traject
worden ingeschakeld als verbindend stadsgroen en op die manier opgewaardeerd, … .

Door de specifieke vormgeving en weloverwogen materiaalkeuze zal dit snoer van publieke
ruimten,  aan  elkaar  geregen  door  de  Demer,  een  eigen  entiteit  binnen  de  stad  gaan  vormen,
zonder daarbij afbreuk te doen aan de historische context waarin het zich bevindt. In het concept
krijgen monumenten, door het creëren van zichtrelaties op het traject, een specifieke plaats en
speciale aandacht. Historisch bijzondere plekken op dit Demer-traject worden opnieuw leven in
geblazen door middel van een hedendaagse interpretatie van hun oorspronkelijke gebruik.

Het opnieuw openleggen van de Demer zorgt er ontegensprekelijk voor dat een belangrijke
landschappelijke structuur doorheen de hele stad wordt hersteld en versterkt. Zo komen door deze
ingreep niet alleen een aantal belangrijke historische gebouwen, zoals de Ezeldijkmolen en de
voormalige refugie van de abdij van Tongerlo, weer aan het water te staan. En worden daarnaast
een aantal “verscholen gebieden”, waaronder bijvoorbeeld de parken van een aantal voormalige
brouwerijen, opnieuw in de kijker gezet. Ook wordt het zichtbaar water een belangrijke
meerwaarde voor een aantal ingrijpende nieuwe verdichtingprojecten in de Diestse binnenstad: zo
ondermeer voor de site waar vroeger de brandweer gehuisvest was en voor een zone die tot voor
kort ingevuld was met bedrijvigheid. Zij zullen binnenkort een metamorfose ondergaan en een
nieuwe (woon)invulling krijgen, georiënteerd op/naar het water.



Kortom het  opnieuw tast–  en  zichtbaar  maken  van  de  rivier,  een  project  dat  zich  momenteel  in
aanbestedingsfase bevindt, betekent meer dan het opnieuw herstellen van een historische
waterloop. Het heeft een grotere impact. Het zal in de toekomst zorgen voor een herstel van het
weefsel en een totale heropleving van binnengebieden, die hun bestemming hebben verloren. De
Demer wordt een katalysator voor de verdere versterking van de stad.


