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Situering

Het Demerbekken maakt deel uit van het stroomgebied van de Schelde en situeert zich in het zuidoostelijk 
deel van het Vlaamse Gewest. Het zuidwesten van het bekken behoort tot de provincie Vlaams-Brabant, 
terwijl het noordoostelijke en tevens grootste gedeelte tot de provincie Limburg behoort. De bovenloop 
van bepaalde waterlopen, waaronder beide Getes, strekt zich uit tot in Wallonië. Het gedeelte van 
het Demerbekken in het Vlaamse Gewest, heeft een oppervlakte van 1.919 km². In zijn geheel is het 
hydrografi sch bekken 2.334 km² groot. 
De Demer ontspringt in Ketsingen, ten oosten van Tongeren in vochtig Haspengouw, stroomt aanvankelijk 
naar het noorden en buigt bij Bilzen af naar het westen. Via Hasselt, Zichem, Diest en Aarschot bereikt de 
rivier bij Werchter de Dijle. Het water van de Demer wordt via de Dijle, de Rupel en de Schelde afgevoerd 
naar de Noordzee.
Zijrivieren zijn de Herk, de Velpe, de Zwarte Beek en de Gete die bij Halen in de Demer vloeit. Vanaf Schulen, 
ten oosten van Diest, stroomt de Demer via talrijke meanders door een brede vallei waar ze water opvangt 
van de Hulpe, Motte en Winge. Veel van die meanders werden in dat gebied afgesloten. 
Het Demerbekken wordt in het noordoosten doorsneden door het Albertkanaal, dat de Antwerpse haven 
met de Maas (Monsin-Luik) verbindt. Het Albertkanaal is 130 km lang en 43 km daarvan loopt door het 
Demerbekken.
De Demer heeft in het verleden een belangrijke functie als vaarweg gehad. In de huidige situatie is de rivier 
echter niet meer geschikt voor (transport-)scheepvaart. Er is enkel nog scheepvaart op het Albertkanaal. 
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Historiek

Vanaf de 17de en vooral in de 18de eeuw ging 
men over tot het rechttrekken en bedijken 
van de hele Demer. De meeste bochten 
werden afgesneden tussen 1778 en 1850. Die 
bochtafsnijdingen waren niet zozeer bedoeld 
om overstromingsproblemen op te lossen, maar 
veeleer om de Demer als vaarweg te verbeteren 
en het vaartraject te verkorten.
Tot het midden van de 18de eeuw was de 
Demer immers een van de belangrijkste 
verbindingswegen tussen het Hageland, het 
Land van Loon en de steden Aarschot, Diest, 
Zoutleeuw, Tienen, Mechelen en Leuven. Door 
de stroomrichting van oost naar west was de Demer voor 
de haven van Antwerpen ideaal om handelsbetrekkingen aan te knopen met het Rijnland.

In 1959 maakte ir. Roovers (ministerie van Openbare Werken) een 
‘nota betreffende verbeteringswerken voor betere waterafvoer 
van de Demer’. Deze nota gold lange tijd (tot voorjaar 1999)  als 
leidraad voor de toenmalige waterwegbeheerder, de Administratie 
Waterwegen en Zeekanaal (AWZ). 
Samengevat moest de bevaarbare Demer tussen Diest en Werchter 
95 m³/seconde kunnen bergen tussen haar zomerdijken. Bij 
een dergelijk hoog Demerdebiet mocht dan wel geen water aan 
de Demer meer toegevoegd worden tussen Werchter en Diest. 
Dat hield in dat men de zijlopen van de Demer volledig moest 
kunnen opvangen, en daarvoor waren de betrokken besturen 
verantwoordelijk. Het idee van scheepvaart werd volledig verlaten. 
De inrichting van de waterloop moest vooral voordelen opleveren 
voor de landbouw en de Demer zou na de inrichting dan ook 
overgedragen worden aan het toenmalige ministerie van landbouw 
(Landelijke Waterdienst). 

In de winters 1965-66 en 1966-67 werd Werchter door zware overstromingen getroffen. 
Naar aanleiding daarvan werden grondige verbeteringswerken aan Demer en Dijle in het vooruitzicht 
gesteld. Tegen 1970 zouden Dijle en Demer tussen Mechelen en Diest ingedijkt zijn. Eerst werd de Dijle 
tussen Mechelen en Werchter bedijkt. Vanaf 1976 kreeg de Demer tussen Werchter en Aarschot verhoogde 
en verstevigde dijken, de bedding werd verdiept, de bouwvallige stuw in Werchter volledig verwijderd; de 
ontwateringsgrachten werden aan hun monding in de Demer voorzien van duikers met terugslagkleppen. Er 
werden nog twee grote bochten afgesneden: in Werchter (Blaasbroek) en in Nieuwland (Betekom).
Volgens de nota Roovers moest de Demer vooral vóór Aarschot rigoureus aangepakt worden, wat gedeeltelijk 
ook gebeurde. Even voor Aarschot was in 1972 een grote bocht afgesneden en werd de Demer ingedijkt. 
De monding van de Motte in de Demer werd op die manier verlegd en de eeuwenoude open verbinding met 
de Grote Laak werd verbroken. Nog verder stroomopwaarts ligt nu het laatste stuk niet ingedijkte Demer 
- ongeveer 2 km. Rechttrekken en indijken van een waterloop noemt men ook ‘normaliseren’. 

Overstroming Demer in Werchter 1966
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Tussen Diest en Zichem werd de Demer ongeveer 15 jaar geleden genormaliseerd en werden voor het eerst 
dijken aangelegd. De normalisering met de eerste indijkingen gebeurde hier in fasen, samen met de jaarlijkse 
onderhoudswerken.
Vanaf 1995 ontwikkelde de overheid de visie van integraal waterbeheer die er voor zorgde dat men 
wateroverlast en watertekorten anders ging aanpakken. Die nieuwe visie werd in de periode 1996-
1998 toegepast op de Demer tussen Diest en Werchter, in het kader van de IWP-studie (Integraal 
Waterbeheerproject). De IWP-studie werd opgestart als voorbereiding van een nakende overdracht van het 
beheer van de Demer aan de milieuadministratie.
Toen het hele Demerbekken in september 1998 te kampen had met zware overstromingen, gaf de toenmalige 
AWZ de aanzet om de verdere normalisering versneld uit te voeren, ondanks de nieuw ontwikkelde visie op 
waterbeheer waarbij dergelijke ingrepen ongewenst en overbodig zijn. Uiteindelijk werden de werken op 
vraag van AROHM (Stedenbouw) stilgelegd in het voorjaar van 1999. De Demerbeheerder kreeg nadien toch 
een vergunning om de werken uit te voeren binnen de bebouwde kommen van Zichem, Testelt en Aarschot. 
In de voorwaarden van die vergunning staat dat de uitgevoerde werken in de open Demervallei, inbegrepen 
de reeds gerealiseerde dijken weer verwijderd moeten worden, in fasen en volgens de bepalingen van het 
Demerbekkencomité. De dijken dienen met andere woorden op termijn vervangen te worden door andere 
ingrepen om de woongebieden en eventuele andere waardevolle infrastructuur te beveiligen. We moeten 
trachten te komen tot een meer natuurlijk rivier- en valleisysteem. Dit wil zeggen dat de rivier op 
sommige plaatsen moeten kunnen overstromen. Die gebieden fungeren dan als buffer bij een teveel aan 
water.

Vanwaar komt al dat water?

Hoewel in de bovenloop van de Demer meerdere bronwaterlopen voorkomen, wordt de Demer als een 
regenrivier aanzien. De Demer reageert immers vrij hevig op neerslag, met hoge piekdebieten als 
gevolg. In de zomer of in tijden van droogte kan het debiet in de waterloop heel laag zijn. Zo bedraagt het 
gemiddelde debiet in augustus 6,4 m³/seconde, terwijl dat in december gemiddeld 33,9 m³/seconde is. 
De hoofdfunctie van nagenoeg alle waterlopen is de afvoer van oppervlaktewater. Ze zorgen zowel voor 
afwatering (doorvoer van water) als voor de ontwatering (lokale afvoer en drainage). Bij hoofdwaterlopen 
zoals de Demer overweegt de afwateringsfunctie, bij kleinere waterlopen de ontwateringsfunctie. 

De Demer in Zichem op 31 juli 2003 en op 26 februari 2002



         Het Demerbekken Water4all
4

Teveel water

Overstromingen zijn een natuurlijk verschijnsel: vooral tijdens de winterperiode gaan waterlopen door 
de verhoogde wateraanvoer hun winterbedding aanspreken en dus buiten hun oevers treden. 
De steeds terugkerende overstromingen in de Demervallei kan men beschouwen als een van de 
belangrijkste knelpunten. Omwille van de huidige (slechte) waterkwaliteit zijn overstromingen in kwetsbare 
natuurkernen zeer ongewenst. Dat de rivier overstroomt waar mensen wonen, is vanzelfsprekend ongewenst. 
De aanleg van hoge dijken langs de Demer zorgt ervoor dat de Demer zelf niet overstroomt. Doordat op 
de zijwaterlopen kleinere of zelfs geen bedijking aanwezig is, treden de zijwaterlopen dan door opstuwing 
buiten hun oevers. In het verleden heeft men getracht door normaliseringswerken de overstromingen 
in het Demerbekken te beheersen. Die werken hebben echter niet kunnen beletten dat zich nog steeds 
overstromingen voordoen. Hoe hoger de Demer wordt ingedijkt, hoe hoger de waterpeilen zich zullen 
manifesteren. 
Dijken wegnemen, nieuwe ‘winterdijken’ aanleggen en de Demer opnieuw laten meanderen zijn 
maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat de vallei weer meer water kan ‘bufferen’, zodat overstromingen in 
woongebieden te vermijden zijn.

Te weinig water

Waterbeheersingswerken, de toenemende verstedelijking en de daarbij behoren de uitbouw van 
rioleringstelsels hebben ertoe geleid dat steeds grotere waterhoeveelheden sneller afgevoerd worden. 
De uitdieping en rechttrekking van de Demer hebben duidelijk geleid tot lagere Demerpeilen bij lage 
en gemiddelde afvoer. Als gevolg daarvan is in heel het valleigebied tussen Diest en Werchter het 
grondwaterpeil gedaald, wat geleid heeft tot een algemene verdroging. 
Grondwaterwinningen leiden alleen lokaal tot een beperkte grondwaterstanddaling, die bovendien sterk 
ondergeschikt is aan de effecten van ingrepen aan de rivier. De laatste 15 jaar werd zelfs in de natte jaren 
een systematische daling van het grondwaterpeil vastgesteld. Toen de meanders nog niet afgesneden 
waren, werd het water in de broeken (moerassige gebieden) opgehouden en kwam het slechts geleidelijk en 
over een lange termijn verspreid in de Demer terecht. Deze ‘sponswerking’ zorgde ervoor dat de vallei in 
drogere maanden toch nog vochtig bleef. Door de kanalisering is die sponsfunctie verdwenen, met het gevolg 
dat de alluviale vlakte in het droge seizoen uitdroogt en dat de Demer in periodes met veel neerslag in korte 
tijd piekdebieten moet verwerken. 
Tijdens droge periodes is watertekort ook een belangrijk probleem in het Albertkanaal. Ook het debiet van 
de Maas is tijdens dergelijke periodes zo klein dat de voeding van de kanalen onvoldoende kan gegarandeerd 
worden. In periodes van watertekort moet men kiezen tussen het gebruik van kanaalwater voor de 
scheepvaart of voor andere doeleinden. 

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in het Demerbekken gaat er de laatste jaren stelselmatig op vooruit maar toch is 
er nog veel werk aan de winkel. Het Demerbekken heeft een aantal specifieke eigenschappen die mee 
verantwoordelijk zijn voor die waterkwaliteit. Erosie op het Haspengouwse plateau en het heuvelende 
Hageland heeft een invloed op de zwevende stoffen. De bestrijdingsmiddelen in de intensieve fruitteelt op 
grote oppervlakten van Zuid-Limburg en Oost-Brabant hebben een invloed. Het bedrijf Tessenderlo Chemie 
beïnvloedt het zoutgehalte en zorgt voor te hoge bariumconcentraties. Tessenderlo Chemie verzorgt de 
productie van verscheidene soorten chemische producten. Tessenderlo Chemie is één van de grootste lozers 
in het Demerbekken (vooral op de Laak en de Winterbeek via de smeerpijp). Hoewel dit afvalwater - op de 
chloriden na - tegenwoordig vrij goed gezuiverd is, gaat het omwille van het hoge debiet (gemiddeld 14.996 
m3 per dag) toch om een aanzienlijke vracht. Het zijn vooral de zoutlozingen die het ecosysteem grote 
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schade toebrengen. Ze zijn voelbaar in de Demer tot Werchter en zelfs verder stroomafwaarts in de Dijle. Dit 
extreem zoute afvalwater kan doorsijpelen tot naar het diepere grondwater, met alle gevolgen van dien voor 
de drinkwatervoorziening. Dit zoute afvalwater zorgt er ook voor een verzilting van het zoet oppervlaktewater, 
met zware gevolgen voor de zoetwatervissen. De smeerpijp die het zoute afvalwater van Tessenderlo Chemie 
(TC) afvoert naar de Laak en de Winterbeek heeft voor jarenlange controverse gezorgd omwille van de grote 
vervuiling die ze veroorzaakt. Ovam, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, stelde intussen vast dat 
grote delen van beide beekvalleien zeer ernstig vervuild zijn, tot heel diep in de grond. TC wil het lozingspunt 
nu verleggen naar de Winterbeekmonding in de Demer met de filosofie dat het debiet van de Demer groot 
genoeg is om deze zoutwaterlozing probleemloos op te vangen. Daarbij stelt het dat de waterkwaliteit 
verandert naar die van zeewater en dat vele organismen zich daar probleemloos kunnen aan aanpassen. 
De Demer is biologisch dus niet dood, maar zal mettertijd een compleet andere fauna en flora herbergen 
die deels vergelijkbaar zijn met die uit mariene milieus. Milieu- en natuurbeschermers zijn hier niet zo mee 
akkoord en vrezen een belangrijke discussie, waar het laatste woord nog niet gevallen is. Insiders vrezen dat 
het bedrijf de nieuwe milieuvergunning voor lozing in de Demer probleemloos zal krijgen, al moet nog een 
heel procedureel parcours worden afgelegd. Als TC de vergunning niet krijgt, stelt het dat een deel van de 
werkgelegenheid in het gedrang komt. 

De Belgische Biotische Index (BBI) geeft een geïntegreerd beeld van chemische, biotische en fysische 
karakteristieken van water, waterbodem, invloed van de oevers, enz. Bij een eenmalige monsterneming biedt de 
BBI een terugblik in de tijd en een beoordeling van de waterkwaliteit over een ruimere tijdsspanne (ca. 3 jaar). 
Deze index steunt op de aan- of afwezigheid en hoeveelheid van macro-invertibraten (ongewervelden zichtbaar 
met het blote oog) in het water en schommelt tussen 0 en 10.
Uit gegevens voor de meetlocaties in de Demervallei blijkt dat de biologische waterkwaliteit van de Demer 
matig tot slecht is. Enkel op de Nieuwe Motte werd al goede waterkwaliteit waargenomen. Op de Hulpe, 
Grote Laak, Laarbeek, Leibeek, Heilaakbeek, Grote Laakbeek wordt zelfs heel slechte waterkwaliteit 
vastgesteld. De kwaliteit van de Demer moet nog heel wat verbeteren om aan de doelstelling ‘basiskwaliteit’ 
te voldoen. 
De resultaten van het fysisch-chemisch meetnet (Prati-index) laten toe - op basis van een reeks 
momentopnamen (schepmonsters) - een uitspraak te doen over de fysisch-chemische kwaliteit op 
de meetplaats.  De fysico-chemische kwaliteit bepaalt men door na te gaan in welke mate bepaalde 
scheikundige stoffen (ammoniakale stikstof, nitriet, nitraat, totaal fosfor, orthofosfaat, chloriden, chemisch 
zuurstofverbruik, …) in het water aanwezig zijn en in welke toestand het water zich bevindt (temperatuur, 
zuurstofgehalte, zuurtegraad, geleidingsvermogen, …). Een voldoende hoge concentratie aan opgeloste 
zuurstof is van essentieel belang voor het leven in het water en speelt ook een rol in zelfzuiverende 
processen in de waterloop. 
Globaal genomen geeft de Prati-index van de meetpunten in de Demervallei een matige verontreiniging aan. 
Enkel de recreatievijver van domein Ter Heide (Rotselaar) heeft op basis van de Prati-Index het label ‘Niet 
verontreinigd’ tot ‘Aanvaardbaar’ gekregen. 

Nog te veel huishoudens lozen 
hun afvalwater rechtstreeks in 
de rivier, maar daar wordt aan 
gewerkt. Er zijn 4 rioolwater-
zuiveringsinstallaties of RWZI 
(Aarschot, Diest, Zichem, Rotse-
laar) en 1 kleinschalige waterzui-
veringsinstallatie of KWZI (Rillaar) 
in de Demervallei. Een bijkomende 
RWZI is  gepland in Messelbroek. 
Pesticiden uit de landbouw zijn 
eveneens een belangrijke vervuilingfactor.

RWZI Aarschot
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Natuur

Bijna de hele Demervallei is door Europa ingekleurd als ‘Vogelrichtlijngebied’. Daardoor zijn in de Demervallei 
verschillende habitats beschermd: ruigten, moerassen, riet- en zeggevelden, heiden en heiderelicten, 
vijvers, oude riviermeanders en turfputten, loofbossen, holle wegen, broekbossen.  

Verdroging, bebouwing en populieren

Toch is de Demervallei al een groot deel van 
haar natuurlijke vegetatie kwijt. In het gedeelte 
vóór Aarschot leidt sterke verdroging tot 
vegetatiewijzigingen. Al de vegetatietypes van natte 
beemden, zoals de natte graslanden met valeriaan 
en moerasspirea en de niet-verbeterde pijpestroo-
tjesgraslanden, zijn - op enkele uitzonderingen na - 
verdwenen. Van de vegetatietypes die in de plaats 
kwamen van het eerstgenoemde vegetatietype 
(natte beemden) kan nog zo’n 10% tot de 
natte standplaatsen gerekend worden; voor 
het tweede type is dat 39.5%. Ze zijn allemaal 
voorbij Aarschot te vinden, meer bepaald in 
Vorsdonkbroek-Turfputten.
Naast bebouwing en verdroging is de massale populierenteelt in de Demervallei een derde grote 
oorzaak voor het verdwijnen van tal van waardevollere vegetaties in de laatste 50 jaar. Aan de basis 
daarvan ligt de achteruitgang van de landbouw en het  afstoten van landbouwgronden dat daarmee 
gepaard gaat. Veel van die gronden worden uiteindelijk populierenakkers, de enige min of meer economisch 
rendabele bestemming. Gebeurt dat niet, dan worden deze percelen soms jarenlang gewoon aan hun 
lot overgelaten, zodat daar allerhande ruigtetypes (brandnetels, bramen) tot ontwikkeling komen. Zowel 
populieraanplantingen als ruigten kwamen tot de jaren ’60 niet voor! Wie nu door de Demervallei wandelt, 
kan zich dat nauwelijks voorstellen.

Vis

Het aantal vissoorten neemt stroomafwaarts 
dankzij de lichte verbetering van de 
waterkwaliteit toe en de vissen verspreiden 
zich over de rivier. In de bovenloop, van de 
bronnen tot Diepenbeek, is het visbestand 
minimaal. In Diest kunnen we al 19 soorten 
aantreffen. Enkele bekende soorten die in 
de Demer voorkomen zijn paling, brasem, 
karper, stekelbaars, snoek, regenboogforel, 
kopvoorn… 
Toch is er nog een aantal grote knelpunten: 
waterkwaliteit (vervuiling), waterkwantiteit 
(wanneer ze ontoereikend is, voornamelijk 

    tijdens droogteperiodes) en vismigratie 
    (rechttrekkingen en obstakels voor vissen  
    zoals stuwen en overwelvingen).

Een oplossing voor vissen om obstakels in de waterloop te overbruggen: 
aanleg van een vistrap zoals in Tienen



Water4all                                                                    Het Demerbekken
7

Een deel van de oplossing is het 
hermeanderen van rechtgetrokken 
waterlopen. Op afgesneden meanders tussen 
Aarschot en Werchter wordt momenteel veel 
gevist. De hengelaars zien er geen graten in 
dat de meanders weer aangesloten worden op 
een stromende Demer, aangezien die opnieuw 
visrijk is.

Aangelegde vissteigers te Diest

Recreatie

De  Demervallei bezit grote natuur- en landschapswaarden. 
Routegebonden, zachte recreatievormen als wandelen en fietsen moeten 
de vallei selectief toegankelijk maken. Grote infrastructuren worden 
niet voorzien in de vallei. Volgens het nieuwe Provinciale Ruimtelijk 
Structuurplan kunnen grote infrastructuren trouwens alleen nog 
ontwikkeld worden bij de toeristisch-recreatieve knooppunten (Diest en 
Aarschot).
De Demervallei wordt als natuurgebied gezien. Wel moet een goede 
toegankelijkheid gegarandeerd worden en blijven. Reservaatvorming 
alleen kan niet de bedoeling zijn. Door paden open te stelllen stuurt men 
de bezoeker, wat de druk op de meer kwetsbare zones kan wegnemen.


