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DIEST, SCHILDWACHT VAN DE DEMERVALLEI
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Deze wandeling leidt je mee doorheen deze vestingstad, waar de Demer sinds enkele jaren weer zichtbaar is in het centrum.

DEMERTREFPLAATS

Aan de oevers van de Demer nodigen vijf unieke 
ontmoetingsplaatsen je uit om kennis te maken 
met het landschap en het leven op en langs 
het water. Het geknipte vertrekpunt voor een 
wandeling of fietstocht in de Demervallei!
De Demertrefplaats van Diest vind je op het 
Boerenkrijgplein, net buiten de stadswallen. 
Hier bekijk je het Demerlandschap door de loop 
van twee manshoge kanonnen. Ooit stonden de 
Diestse soldaten hier klaar om de optrekkende 
vijand te bestoken met kanonvuur. Hoe zij de 
Demer toen zagen, kan je nu met eigen ogen 
zien: één blik gericht op de Demer, een andere op 
de grachten rond de stadswallen. 
De twee zitkanonnen zijn gemaakt van 
cortenstaal en hout verwijzend naar het typische 
ijzerzandstenen erfgoed van de stad en de talrijke 
bossen en houtkanten die het Hageland rijk is.
 
Meer informatie: www.toerismevlaamsbrabant.
be/thema/demerkracht/demertrefplaatsen

STADSWALLEN

In 1831 deed de Nederlandse koning Willem I 
een poging om België te heroveren: de Tiendaagse 
veldtocht. Door tussenkomst van het Franse leger 
mislukte dit. In 1835 besliste de Belgische regering 
om Diest tot vestingstad om te bouwen. De stad 
kreeg versterkingen met wallen, stadspoorten, 
verdedigingsgrachten, een heuse citadel en een 
voorliggend fort. In 1837 startte men met de 
aanleg van een dubbele aarden omwalling met 
grachten omheen de stad. Slechts een derde van 
dit tracé schiet hiervan nog over. Deze omwalling 
kreeg twee grote stadspoorten: de Schaffense 
poort en de Antwerpsepoort, en enkele kleinere 
poorten zoals de Petrolpoort en de Saspoort. Via 
een vernuftig overstromingssysteem konden alle 
toegangswegen en het voorliggend terrein onder 
water worden gezet met behulp van de Demer en 
Zwarte Beek.

DEMER DOOR DIEST

Eind jaren 60 verdween de Demer uit het 
centrum van Diest. De overstromingen en de 
geurhinder waren een last voor de inwoners. De 
waterloop werd rond de stad geleid en de oude 
rivierbedding werd dichtgemaakt. De voorbije 
decennia is de waterkwaliteit van de Demer 
zodanig verbeterd dat de openlegging opnieuw 
mogelijk werd. De Vlaamse Milieumaatschappij, 
het stadsbestuur en Aquafin sloegen de handen 
in elkaar om het Demerwater opnieuw in de stad 
te brengen, proper én veilig.  Bij het ontwerp 
werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
oorspronkelijke loop van de Demer. Het traject 
loopt van de Saspoort tot aan de Zichemse poort 
en is zo’n 1,5 kilometer lang. In september 2012 
zijn de werken gefaseerd van start gegaan en in 
de september 2016 werd het project afgerond met 
een heus volksfeest.

NATUUR IN DE STAD: 
ZICHEMSE POORT

Met de hulp van Toyota Parts Centre Europe 
richtte de stad en het Regionaal Landschap 
Noord-Hageland de Zichemse poort in tot een 
fleurig oeverparkje aan de Demer. 
Om de natuurwaarde te vergroten, is de 
knotwilgenrij verder aangevuld en zijn enkele 
lindebomen aangeplant. Deze bomen zorgen ook 
voor schaduwplekjes. En de gemengde hagen 
zullen de biodiversiteit in de stad verhogen. 
Verder werden ook enkele zones aangeplant 
met bloembollen. Deze krokussen en narcissen 
geven in het voorjaar het park een knap 
kleurrijk effect! Centraal in het parkje wordt een 
ontmoetingsplek gecreëerd waar je tot rust kan 
komen langs de oude Demer. Zeker de moeite 
om hier even halt te houden en te genieten van 
groen nabij de stadskern. In het insectenhotel is 
er plaats voor verschillende solitaire bijen.

Bewonder het Demerlandschap vanuit een kanon

DEZE THEMA’S KOMEN AAN BOD TIJDENS DE WANDELINGEN ‘PASAR ZOMERT IN NOORD-HAGELAND 2018’: ERFGOED    LANDSCHAP    NATUUR    WATER
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Waaiersluis aan de Saspoort

Haagaanplant door de groenploeg van sociaal economiebedrijf De 
Winning © RLNH

Het wandelpad langs de Demer die weer door Diest stroomt  
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