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Samenvatting

SAMENVATTING
Tot voor enkele jaren kende de Demer een conventioneel rivierbeheer waarin vooral twee
ingenieurstechnieken werden toegepast: enerzijds het normaliseren en vergroten van de sectie
door verbreden en verdiepen van de waterloop en anderzijds het kanaliseren (rechttrekken)
van de meanderende rivier. Door de waterhuishoudingsproblemen die onstaan zijn door dit
conventioneel beheer, het toenemend belang van natuurbehoud en de invloed die het
oppervlaktewaterbeheer heeft op de natuurwaarde in de vallei werd gestart met de
voorbereiding van een Integraal Waterbeheerproject (IWP) voor de Demer tussen Diest en
Werchter.
Op vraag van AWZ werd een voorstel tot inrichting en beheer van de Demervallei tussen
Diest en Werchter geformuleerd met klemtoon op de functies wonen (veiligheid) en ecologie
(natuur) (adviesnota IN.A.2000.78). Een onderdeel van dat voorstel omvatte het opnieuw
inschakelen van afgesloten meanders. Afgesneden (of afgekoppelde) meanders zijn stukken
van de rivier die een onderdeel zijn geweest van het rivierkanaal, maar die momenteel niet
meer tot de waterloop behoren. Het voorstel voor hermeandering was gebaseerd op de Demer
volgens de Ferrariskaart, maar dit was slechts een voorlopig voorstel omdat de inventarisatie
van de meanders toen nog niet was afgerond. De inventarisatie van de afgesneden
Demermeanders bestaat uit twee delen: enerzijds een analyse van historische kaarten en
anderzijds een inventarisatie van de meanders op het terrein.
Uit de analyse van de historische kaarten blijkt dat ten tijde van de opmaak van de
Ferrariskaarten er uitsluitend afgekoppelde meanders waren stroomafwaarts Aarschot, zodat
verondersteld kan worden dat er tussen Diest en Aarschot tot dan geen rechttrekkingen
hadden plaatsgevonden. Tot op heden werden 87 meanders afgekoppeld. Het merendeel van
de afsnijdingen vond plaats tussen 1777 en 1885. Hierdoor is de Demer tussen Diest en
Werchter geëvolueerd van een meanderende rivier naar een nog enigszins kronkelende
waterloop.
Over een periode van meer dan 200 jaar is niet alleen de loop van de Demer drastisch
gewijzigd: op de oudste kaarten bleken er tal van aftakkingen op de rivier voor te komen die
ofwel stroomafwaarts terug in de Demer uitmonden ofwel in een zijrivier, zoals de Hulpe en
de Winge. Deze aftakkingen hadden vermoedelijk meerdere functies: enerzijds zorgden ze
voor een ontwatering van de vallei, maar anderzijds bij hoge Demerafvoeren ook voor
bevloeiing. Bovendien zorgden deze zo voor een ontlasting van de Demer om wateroverlast in
dorpen en steden te voorkomen. Van al deze aftakkingen is momenteel enkel de Laarbeek als
bypass omheen Testelt nog functioneel, terwijl de overige aftakkingen meestal geen inlaat
meer hebben.
22 van de 87 meanders die op de historische kaarten konden worden onderscheiden, zijn
momenteel niet meer te zien in het landschap. Het betreft meestal meanders die reeds lange
tijd zijn afgekoppeld. Vooral bij de uitbreiding van Aarschot naar het westen en het daarop
aansluitende industriegebied zijn heel wat meanders verdwenen. 42 meanders zijn nog
gedeeltelijk waarneembaar: van kleine meanders blijft meestal maar één stuk meer over,
terwijl grote meanders meestal uit verschillende delen bestaan. Slechts 23 meanders zijn nog
volledig zichtbaar in het landschap.
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Op basis van de historische analyse en de inventarisatie op het terrein werd voor de 4 delen
van de Demervallei een nieuwe Demerloop voorgesteld door afgesneden meanders terug in te
schakelen. Hiermee wordt geprobeerd het oorspronkelend kronkelend karakter van de rivier
terug te herstellen.
De reconstructie van de oorspronkelijke contouren en dwarssecties van meanders die nog
slechts gedeeltelijk of niet meer waarneembaar zijn in het landschap is enkel mogelijk door
middel van een zeer intensieve en gedetailleerde bodemkartering.
Na het inschakelen van de afgekoppelde meanders zal de rivier op zoek gaan naar een nieuwe
evenwichtssituatie. Verder onderzoek is noodzakelijk om een realistische inschatting te
kunnen maken van de onzekerheden die ontstaan als gevolg van de hermeandering. In ieder
geval zal het nodig zijn de toegenomen ruwheid van het rivierkanaal te compenseren door
waterberging in de vallei mogelijk te maken.
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Inleiding

1 INLEIDING

1.1 ALGEMEEN KADER
De Demervallei tussen Diest en Werchter is een landschappelijk en ecologische waardevol
gebied. Dit wordt ondermeer weerspiegeld door het gewestplan, waar grote delen als
natuurgebied zijn ingekleurd. De Demervallei tussen Diest en Aarschot werd ook erkend als
EU-vogelrichtlijngebied en grote delen van de vallei werden aangeduid als
Habitatrichtlijngebied.
Tot voor enkele jaren kende de Demer een conventioneel rivierbeheer waarin vooral twee
ingenieurstechnieken werden toegepast: enerzijds het normaliseren en vergroten van de sectie
door verbreden en verdiepen van de waterloop en anderzijds het kanaliseren (rechttrekken)
van de meanderende rivier. Beide ingrepen werden vele decennia toegepast in Europa en
Noord-Amerika waardoor een groot aantal alluviale rivieren hun oorspronkelijk meanderend
karakter hebben verloren. De belangrijkste doelstellingen van deze ingrepen waren het
voorkomen van overstromingen, het verbeteren van de bevaarbaarheid en het verhogen van
de drainage in de vallei en dit laatste vooral ten behoeve van de landbouw (Brookes 1988,
Shields & Abt 1989). Door de waterhuishoudingsproblemen die onstaan zijn door dit
conventioneel beheer (toename van piekafvoeren in grootte en frequentie), het toenemend
belang van natuurbehoud en de invloed die het oppervlaktewaterbeheer heeft op de
natuurwaarde in alluviale gebieden worden momenteel tal van rivierherstelprojecten opgezet.
Het betreft zowel beken als grote rivieren, waarbij in Europa vooral Denemarken, Duitsland
en Groot-Brittannië reeds overgegaan zijn tot uitvoering op het terrein (Brookes 1988,
Hansen 1996, Thorne et al. 1997). Een belangrijk onderdeel van het rivierherstel omvat het
herstellen van het meanderend karakter van waterlopen door het terug inschakelen van
afgesneden meanders (al dan niet met demping van het genormaliseerde kanaal) en zelfs
graven van nieuwe meanders. Bovendien kan herstel van het meanderend karakter van een
waterloop bijdragen tot een duurzame oplossing voor waterbeheersproblemen, aangezien
herstel een vertraging van de afvoer met zich meebrengt, die overstromingen en hogere
grondwaterstanden tot gevolg heeft (Wolfert 1991).
Door AMINAL afdeling Water werd in 1996 gestart met de voorbereiding van een Integraal
Waterbeheerproject (IWP) voor de Demer tussen Diest en Werchter. Aangezien de rivier een
centrale plaats inneemt in de waterhuishouding van de vallei, hebben de keuzes die gemaakt
worden met betrekking tot inrichting en beheer van de Demer belangrijke consequenties voor
de potenties van de Demervallei ten aanzien van natuurbeheer- en ontwikkeling. Bij een
nieuwe inrichting van de Demer moet ook aandacht gaan naar de waterloop zelf en de
afgesneden meanders.
In 1997 werd, in het kader van een samenwerking tussen AWZ en het Instituut voor
Natuurbehoud, op het IN een onderzoek gestart naar de ecohydrologie van waardevolle
ecotopen in de Demervallei tussen Diest en Werchter. De bedoeling van het ecohydrologisch
onderzoek is inzicht te krijgen in de relaties tussen de terrestrische ecosystemen in de vallei
enerzijds en het grondwater en oppervlaktewater anderzijds. Een belangrijk aandachtspunt
hierbij is de integratie van natuur en waterbeheer; zowel het beheer van de Demer, als de
zijrivieren. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de gevolgen van wijzigingen in de
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inrichting van de vallei en het beheer van de rivieren, voor de aanwezige en potentiële natuur
in de vallei.
In 2000 werd op vraag van AWZ een voorstel tot inrichting en beheer van de Demervallei
tussen Diest en Werchter geformuleerd met klemtoon op de functies wonen (veiligheid) en
ecologie (natuur) (adviesnota IN.A.2000.78). Een onderdeel van dat voorstel omvatte het
opnieuw inschakelen van afgesloten meanders. Afgesneden (of afgekoppelde) meanders zijn
stukken van de rivier die een onderdeel zijn geweest van het rivierkanaal, maar die
momenteel niet meer tot de waterloop behoren. De meeste van deze meanders zijn zonder
twijfel afgekoppeld door de mens, maar ook door natuurlijke processen kunnen delen van de
waterloop worden afgesneden. Het voorstel voor hermeandering was gebaseerd op de Demer
volgens de Ferrariskaart, maar dit was slechts een voorlopig voorstel omdat de inventarisatie
van de meanders toen nog niet was afgerond. De inventarisatie van de afgesneden
Demermeanders bestaat uit twee delen: enerzijds een analyse van historische kaarten en
anderzijds een inventarisatie van de meanders op het terrein. In dit rapport wordt geen
onderscheid gemaakt tussen natuurlijke en kunstmatig afgesneden meanders.

1.2 SITUERING VAN DE DEMERVALLEI
De Demervallei tussen Diest en Werchter (figuur 1.1) vormt de grens tussen de zandige
Zuiderkempen in het noorden en het Brabants plateau in het zuiden en juist deze diversiteit
aan abiotiek levert een belangrijke bijdrage aan de ecologische waarde van dit gebied. Terwijl
het reliëf aan de noordelijke valleiflank relatief zacht verloopt, wordt de zuidzijde afgebakend
door een reeks Diestiaanheuvels welke typisch zijn voor het Hageland.
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Figuur 1.1 Situering van de Demervallei.
De Demer ontspringt in Ketsingen bij Tongeren en mondt uit in de Dijle te Werchter, is 95
km lang en heeft als belangrijkste bijrivieren de Herk, de Gete, de Velpe en de Zwarte Beek.
Vanaf Schulen, ten oosten van Diest, tot aan de monding stroomt de Demer in talrijke
meanders door een brede vallei waar ze ook nog water opvangt van o.a. de Hulpe, de Motte
en de Winge. De huidige loop van de Demer in dit gebied is tot stand gekomen na
verschillende ingrepen op de oorspronkelijke rivierbedding: de sterk meanderende rivier werd
op vele plaatsen rechtgetrokken.
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De belangrijktste waterlopen die voorkomen in de Demervallei tussen Diest en Werchter zijn
de Demer als enige bevaarbare waterloop en de Hulpe en de Winge als onbevaarbare
waterlopen van eerste categorie.
De Demer kan beschouwd worden als een regenrivier met hoge piekdebieten tijdens hevige
regenbuien en lange neerslagperiodes en met lage debieten in de zomer en in tijden van
droogte. De rivier heeft een centrale plaats in de waterhuishouding van de vallei.
In het hydrologische regime van de Demervallei spelen grondwaterstromingen en het
voorkomen van talrijke kwelgebieden (o.a. in Vorsdonkbos nabij Betekom) een belangrijke
rol.
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2 DE HISTORISCHE DEMER

2.1 ANALYSE VAN HISTORISCHE KAARTEN
2.1.1 Doelstelling
Het gebruik van (historische) kaarten en luchtfoto's maakt het mogelijk om een aantal
rivierkarakteristieken op te meten en de historische veranderingen daarvan te bepalen (Hooke
& Redmond 1989).
Met het analyseren van historische kaarten worden twee doelen beoogd: ten eerste het
bepalen van de historische loop van de Demer tussen Diest en Werchter en ten tweede
bepalen wanneer een meander werd afgekoppeld. Op basis van deze analyse is het mogelijk
om de sinuositeit (= lengte rivier/lengte vallei) te berekenen en de eventuele veranderingen
daarvan te vergelijken in de tijd voor de volledige vallei en/of delen van de vallei.
2.1.2

Methodiek

2.1.2.1 Digitale historische kaarten
De Demer tussen Diest en Werchter werd gedigitaliseerd met behulp van het GIS-programma
ArcView voor 5 sets van kaarten en 1 set orthofoto's. Het betreft de kaarten van Ferraris
(1771-1777), de kaarten van Vandermaelen (1850-1855), kaarten van het 'Dépôt de la Guerre'
(1869-1885), de militaire kaarten op schaal 1:40.000 van 1933-1936 en de topografische
kaarten op schaal 1:10.000 (1976-1977). De orthofoto's dateren uit 1995. Met uitzondering
van de Ferrariskaarten, waren alle kaarten en foto's digitaal beschikbaar in Tiff-formaat. De
historische kaarten werden ingescand en gegeorefereerd door het Nationaal Geografisch
Instituut (NGI). Van de Vandermaelenkaarten zijn dit de kaartbladen 58 (Haecht), 95
(Aerschot) en 96 (Diest). Van kaartblad 24 van de kaarten van het 'Dépôt de la Guerre' (schaal
1:20.000) werden de delen 4, 6, 7 en 8 gedigitaliseerd en van kaartblad 25 de delen 1 en 5. De
kaartbladen 24 (Aerschot) en 25 (Hasselt) van de militaire kaarten werden eveneens voor dit
onderzoek gedigitaliseerd. De Ferrariskaarten van de Demervallei werden niet gedigitaliseerd
omdat dit getekende kaarten zijn, waardoor een correcte georeferentie niet mogelijk is. De
digitale Vandermaelen kaarten wijken enigszins af van de andere kaarten: de georeferentie is
niet perfect hoewel per kaartblad ongeveer 20 punten werden gebruikt voor de georeferentie.
De afwijkingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van de gebruikte projectie (Bonne projectie) en
de mindere nauwkeurigheid van de opmaak van deze kaarten (schriftelijke mededeling R.
Muylaert, directeur NGI). Dit betekent dat het niet mogelijk om van de verschillende
historische Demerlopen een overlay te maken. Een eventuele migratie van de
Demermeanders kan op basis van het kaartmateriaal niet bepaald worden.
Enkel voor de kaarten van Ferraris werd de Demer niet rechtstreeks gedigitaliseerd op het
scherm, maar werd die eerst uitgetekend op een topografische kaart en vervolgens
gedigitaliseerd. In de omgeving van Aarschot werd de Ferrariskaart aangevuld met de kaart
van Joris (1759-1775) van het hertogdom Aarschot. Beide historische kaarten zijn echter
getekende kaarten, met onnauwkeurigheden en mogelijk zelfs fouten.
Naast de Demerloop werden de afgekoppelde meanders en bypass structuren op de Demer
gedigitaliseerd. Onder bypassen wordt hier verstaan aftakkingen van de Demer die verder
stroomafwaarts terug in de rivier of in een andere waterloop uitmonden. Dergelijke structuren
hebben een belangrijke rol binnen de oppervlaktewaterhydrologie van de Demervallei.
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2.1.2.2 Bepaling van de sinuositeit
Het gebruik van (historische) kaarten laat toe om de lengte van een waterloop te meten en de
sinuositeit, welke de verhouding weergeeft tussen de lengte van een beek of rivier en de
valleilengte, te berekenen. De sinuositeit is één van de eerste en meest gebruikte
classificatiemethoden voor waterlopen, ontwikkeld door Leopold & Wolman (1957). Op
basis van de sinuositeit kunnen waterlopen in 3 typen worden ingedeeld: een rivier wordt als
recht geklasseerd indien de sinuositeit kleiner is dan 1.1, kronkelend indien ze tussen 1.1 en
1.5 is en meanderend indien groter dan 1.5 (Leopold & Wolman 1957). In meer recente
literatuur inzake riviergeomorfologie worden 4 typen onderscheiden op basis van sinuositeit
en de mate waarin het rivierkanaal is opgedeeld in meerdere kanalen (Thorne et al. 1997).
Aangezien dit laatste niet van toepassing is op de Demer werd deze indeling niet gehanteerd.
De lengte van de vallei tussen twee punten wordt gemeten langs de centrale as van de vallei
(Mangelsdorf et al. 1990). In een theoretische situatie is dit vrij eenvoudig, maar in realiteit is
dit veel minder evident, aangezien de grenzen van de alluviale vlakte niet altijd duidelijk zijn.
De begrenzing van de Demervallei werd overgenomen van Butaye & Hermy (1997). Naar
analogie met het inrichtingsvoorstel voor de Demervallei (Aubroeck et al. 2000) werd de
vallei ingedeeld in 4 delen en het is voor deze delen dat de sinuositeit werd berekend op basis
van het historisch kaartmateriaal (figuur 2.1). In tabel 2.1 wordt de lengte van de vallei
gegeven voor de 4 delen zoals berekend door het GIS-programma ArcView. De vallei is
tussen Diest en Werchter bijna 28 km lang.
Legende
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Figuur 2.1 Situering van de centrale as en de 4 delen van de Demervallei tussen Diest en
Werchter.
Tabel 2.1 Lengte van de 4 delen van de Demervallei.
Deel
Traject
Lengte (m)
1
Diest-Zichem
5841
2
Zichem-Testelt
2549
3
Testelt-Aarschot
9193
4
Aarschot-Werchter
10208

2.2 HISTORISCHE VERANDERING VAN DE DEMER SINDS DE FERRARISKAART
2.2.1 Veranderingen in de sinuositeit
De verschillende bochtafsnijdingen die sinds de Ferrariskaart hebben plaatsgevonden, hebben
aanleiding gegeven tot een afname van het meanderend karakter van de Demer, wat wordt
5
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weerspiegeld in een afname van de sinuositeit (tabel 2.2). Ten tijde van Ferraris was er een
duidelijke toename van de meandering vanaf Diest naar Werchter. Met uitzondering van 1
afgesneden meander tussen Zichem en Testelt zijn er op de Ferrariskaart alleen afgekoppelde
meanders aangeduid tussen Aarschot en Werchter. Dit betekent dat afwaarts Aarschot de
sinuositeit oorspronkelijk nog hoger was, terwijl stroomopwaarts vermoedelijk toen nog niet
veel ingrepen waren uitgevoerd en de Demer daar een vrij natuurlijke loop had. Voor de
Demertrajecten Zichem-Testelt en Aarschot-Werchter is de sinuositeit niet meer gewijzigd
sinds de 'Dépôt de la Guerre'-kaarten (1869-1885). Voor de twee andere delen van de vallei is
de sinuositeit recenter nog verder afgenomen.
Tabel 2.2 Sinuositeit van de Demer voor de 4 delen van de vallei voor verschillende
gegevensbronnen.
traject \ bron

Ferraris
Vandermaelen Dépôt de la Guerre Militaire kaarten Topokaarten Orthofoto's
(1771-1777) (1850-1855)
(1869-1885)
(1933-1936) (1976-1977) (1995)
Diest-Zichem
1.5
1.4
1.3
1.3
1.1
1.1
Zichem-Testelt
1.6
1.6
1.1
1.1
1.1
1.1
Testelt-Aarschot
1.7
1.6
1.4
1.4
1.3
1.3
Aarschot-Werchter
2.0
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1

Op basis van de sinuositeit kan voor de 4 delen van de vallei de Demer dan worden ingedeeld
in één van de 3 typen: recht, kronkelend of meanderend en dit voor verschillende perioden
(tabel 2.3). Wanneer de sinuositeit gelijk was aan de grenswaarde tussen 2 typen werden
beide aangegeven in de tabel. Uit de indeling blijkt dat de Demer ten tijde van Ferraris een
meanderende waterloop was, alleen tussen Diest en Zichem had deze een kronkelende tot
meanderende structuur. Sindsdien is de toestand grondig gewijzigd en heeft de rivier tussen
Testelt en Aarschot nog een kronkelend verloop, maar in de drie andere delen is de waterloop
op basis van de sinuositeit recht tot kronkelend.
Tabel 2.3 Classificatie van de Demer voor de 4 delen voor verschillende gegevensbronnen op
basis van de sinuositeit (Leopold & Wolman 1957).
traject \ bron
Diest-Zichem

Ferraris
Vandermaelen Dépôt de la Guerre
(1850-1855)
(1869-1885)
(1771-1777)
kronkelend/meanderend kronkelend
kronkelend

Militaire kaarten
(1933-1936)
kronkelend

Topokaarten
(1976-1977).
recht/kronkelend

Orthofoto's
(1995)
recht/kronkelend

Zichem-Testelt

meanderend

meanderend

recht/kronkelend

recht/kronkelend

recht/kronkelend

recht/kronkelend

Testelt-Aarschot

meanderend

meanderend

kronkelend

kronkelend

kronkelend

kronkelend

Aarschot-Werchter

meanderend

kronkelend

recht/kronkelend

recht/kronkelend

recht/kronkelend

recht/kronkelend

Op basis van de historische kaarten konden 87 afgesneden meanders worden aangeduid en
daarvan zijn er 66 tussen 1777 en 1885 afgekoppeld (Bijlage 1: historische bochtafsnijdingen
sinds de Ferrariskaart). De belangrijkste ingrepen hebben dan ook plaatsgevonden voor 1885.
Op de Ferrariskaart zijn 14 afgesneden meanders getekend, maar vooral in de omgeving van
de Soldatenbrug (Rotselaar - Werchter) is de situatie zeer onduidelijk en complex. Een
reconstructie van de Demerloop inclusief deze 14 meanders is dan ook niet mogelijk. Na
1885 werden nog slechts 7 rechttrekkingen uitgevoerd. De 3 meeste recente afkoppelingen
zijn uitgevoerd stroomafwaarts Aarschot bij de uitvoering van de Sigmawerken.
2.2.2 Veranderingen in de hydrografie
Zoals reeds aangegeven bij de methodiek werden behalve de Demer en de afgesneden
meanders ook de bypass structuren gedigitaliseerd aangezien deze een belangrijk onderdeel
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vormen van de hydrografie van de vallei en een belangrijke rol spelen in de
oppervlaktewaterhydrologie. In bijlage 2 wordt voor de 6 sets van gegevens de resultaten van
deze digitalisatie schematisch weergegeven. De kaarten in bijlage 2 zijn het resultaat van de
analyse van de historische kaarten en orthofoto's en enkel wat waarneembaar was op dit
basismateriaal werd gedigitaliseerd. Indien bijvoorbeeld slechts een deel van een meander
stond aangegeven op een kaart, werd enkel dat deel gedigitaliseerd. In bijlage 3 wordt de
volledige, huidige hydrografie van de vallei weergegeven met een aanduiding van de
waterlopen en plaatsen die verder in de tekst nog aan bod komen. In de tekst wordt de
klemtoon gelegd op de veranderingen die hebben plaatsgevonden ten opzichte van vroegere
toestanden.
2.2.2.1 Demer op de Ferrariskaart (1771-1777).
Tussen Zichem en Diest had de Demer vooral in het stroomafwaartse deel een meanderende
structuur, terwijl dit in het stroomopwaartse deel veel minder het geval is. Op de Ferrariskaart
konden geen afgesneden meanders worden waargenomen. In het noordelijk deel van de vallei
(Molenstedebroek) waren er twee inlaatstructuren op de Demer, die samenkomen en
vervolgens uitmonden in het Zwartwater. Beide grachten bestaan nu nog als de kleine Hulpe
en Leigracht nr.5, maar de inlaat op de Demer is verbroken.
In Zichem fungeerde de huidige Demerloop als een bypass op de Oude Demer terwijl de
huidige situatie juist omgekeerd is.
Tussen Zichem en Testelt was er toen reeds één meander afgesneden. De Laarbeek fungeerde
als een bypass omheen Testelt. De Molengracht was toen een aftakking van de Laarbeek die
juist stroomafwaarts Testelt in de Demer uitmondde.
Ter hoogte van Langdorp kwam de Oude Motte in de Demer. De Weerderlaak was een
aftakking van de Oude Motte die onder andere via de Schoonhovense beek in de Demer
stroomde. Net stroomopwaarts Aarschot was er een complex van inlaten op de Demer die
door de stad stroomden en juist stroomafwaarts samenkwamen. Vanaf daar vormden deze
inlaten samen de Grote Laak die ter hoogte van Tremelo in de Dijle uitmondde.
Zoals reeds aangegeven had de Demer tussen Aarschot en Werchter een uitgesproken
meanderend patroon en waren er reeds een veertiental meanders afgesneden. Op de
Ferrariskaart konden in dit deel van de vallei geen inlaatstructuren worden waargenomen.
2.2.2.2 Demer op de Vandermaelenkaart (1850-1855)
De Vandermaelenkaarten zijn veel gedetailleerder dan de Ferrariskaarten: een deel van de
hydrografie op deze kaarten bestond vermoedelijk ook reeds ten tijde van Ferraris, maar was
op deze laatste niet aangeduid.
Op kaartblad 96 van Vandermaelen is duidelijk te zien dat de Demer via 3 armen doorheen
Diest stroomde. Tussen Diest en Zichem waren 3 meanders afgesneden en de meest
stroomafwaartse fungeerde als monding van de Ley Hol beek (een leigracht) die zijn inlaat op
de Demer had juist stroomafwaarts Diest. De Ley Hol beek fungeerde als bypass voor de
zuidelijke helft van dit deel van de vallei en de kleine Hulpe (aangeduid als Ley Gracht) voor
de noordelijke helft. Ten opzichte van de Ferrariskaart heeft Leigracht nr.5 op kaartblad 96
van Vandermaelen geen inlaat meer op de Demer, maar op de kleine Hulpe. Leigracht nr.5
mondt terug uit in de kleine Hulpe, maar terhoogte van deze monding is er ook een aftakking
naar de Demer, die op de Ferrariskaart niet waarneembaar is.
In tegenstelling tot de Ferrariskaart heeft de Molengracht in Testelt nu geen inlaat meer op de
Laarbeek, maar wel op de Demer juist stroomafwaarts de monding van de Hulpe.
Twee meanders stroomopwaarts Aarschot die op de Ferrariskaart nog deel uit maken van de
Demer zijn op kaartblad 95 van Vandermaelen niet terug te vinden. Voor het overige zijn er
tussen de twee kaarten voor het traject Testelt - Aarschot geen verschillen gevonden.
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Tussen de opmaak van de Ferraris- en Vandermaelenkaarten zijn er 34 meanders
afgekoppeld, waarvan het merendeel tussen Aarschot en Werchter. De Heilaakbeek mondde
ter hoogte van Zallaken in de Demer uit, maar net voor de monding was er nog een aftakking
(de Leibeek), die enerzijds via een oude meander stroomafwaarts in de Demer uitmondde en
anderzijds ook in de Winge. De Leibeek bestaat nu nog, maar heeft geen inlaat meer op de
Heilaakbeek en mondt enkel nog uit in de Winge.
2.2.2.3 Demer op de 'Dépôt de la Guerre'-kaarten (1869-1885).
Tussen Diest en Zichem zijn 4 afgekoppelde meanders duidelijk waarneembaar. De Zwarte
beek, die nu de huidige Demerloop vormt, fungeerde als bypass op de Demer omheen
Zichem. Mogelijk was dit ook reeds het geval ten tijde van Vandermaelen, maar kaartblad 96
van Vandermaelen is onvoldoende duidelijk om hierover zeker te kunnen zijn. Wat betreft de
bypass-structuren is er in dit deel van de vallei weinig veranderd ten opzichte van
Vandermaelen, behalve dat in Zichem de Oude Demer nu niet langer de hoofdloop vormt,
maar gereduceerd is tot een bypass.
De meeste rechttrekkingen tussen Zichem en Testelt vonden plaats voor 1885. In het
noordelijke deel van de vallei is er een complex van grachten met verbindingen tussen de
Oude Demer, de Grote Leigracht, de Hulpe en de Leigracht. Juist stroomafwaarts Testelt, in
het noordelijk deel van de vallei (het Melkbroek), zijn er enkele aftakkingen op de Demer die
enkele kilometers verder terug in de Demer uitmonden.
Evenals in het stroomopwaartse deel van de vallei hebben de meeste rechttrekkingen tussen
Testelt en Aarschot plaats gehad voor de opmaak van de 'Dépôt de la Guerre'-kaarten. Voor
het overige is de hydrografische toestand weinig verandert ten opzicht van de
Vandermaelenkaarten.
In het valleideel Aarschot - Werchter zijn tussen 1855 en 1885 vooral meanders afgekoppeld
in de omgeving van Betekom ter hoogte van de brug over de Demer. Het grote verschil met
kaartblad 95 van Vandermaelen is dat de Leibeek ter hoogte van Zallaken niet langer een
inlaat heeft op de Heilaakbeek en enkel de monding in de Winge waarneembaar is op de
'Dépôt de la Guerre'-kaart.
2.2.2.4 Demer op de militaire kaarten (1933-1936)
Tussen Diest en Zichem is het enige verschil met de 'Dépôt de la Guerre'-kaart dat op de
militaire kaarten geen monding waarneembaar is van Leigracht nr.5 in de Demer.
Zowel wat betreft de Demer, de afgekoppelde meanders als de verschillende aftakkingen zijn
er tussen Zichem en Werchter geen noemenswaardige verschillen met de aanduidingen op de
'Dépôt de la Guerre'-kaarten. Alleen in Aarschot blijkt er een rechttrekking te zijn gebeurd.
2.2.2.5 Demer op de topografische kaarten (1976-1977)
De Zwarte beek is niet langer een bypass omheen Diest, maar fungeert als nieuwe loop van
de Demer, terwijl de oorspronkelijke Demerloop werd afgekoppeld. Tussen Diest en Zichem
heeft geen enkele van de bypassen nog een inlaat op de Demer.
In het Doodbroek tussen Zichem en Testelt heeft ook de Molengracht geen inlaat meer op de
Demer en fungeert enkel de Laarbeek nog als een bypass. In dit deel van de vallei werd er
tussen 1936 en 1977 nog één meander afgekoppeld.
Juist stroomopwaarts Aarschot heeft er nog één grote rechttrekking plaatsgevonden en heeft
de Demer daar zijn huidige loop gekregen. Van de verschillende aftakkingen op de Demer of
zijlopen blijft enkel de Laarbeek nog over. Er is geen enkele inlaat meer op de Demer van
wat stroomafwaarts Aarschot de Grote Laak wordt, zodat dit geen bypass meer is.
Stroomafwaarts Aarschot zijn er ten opzichte van de militaire kaarten geen noemenswaardige
veranderingen waarneembaar op de topografische kaarten.
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2.2.2.6 Demer op de orthofoto's (1995)
Stroomafwaarts Aarschot werden er tussen 1977 en 1995 nog 3 meanders afgekoppeld in het
kader van de Sigmawerken. Voor het overige hebben er geen veranderingen meer
plaatsgevonden tussen Diest en Werchter wat betreft rechttrekkingen en bypassen.

2.3 BESLUIT
Op de Ferrariskaarten zijn enkel afgekoppelde meanders waarneembaar stroomafwaarts
Aarschot, zodat verondersteld kan worden dat er tussen Diest en Aarschot tot dan geen
rechttrekkingen hebben plaatsgevonden. Op basis van de analyse van de historische kaarten
blijkt dat tot op heden 87 meanders werden afgekoppeld. Het merendeel van de afsnijdingen
vond plaats tussen 1777 en 1885. Hierdoor is de Demer tussen Diest en Werchter
geëvolueerd van een meanderende rivier naar een nog enigszins kronkelende waterloop.
Over een periode van meer dan 200 jaar is niet alleen de loop van de Demer drastisch
gewijzigd: op de oudste kaarten bleken er tal van aftakkingen op de rivier voor te komen die
ofwel stroomafwaarts terug in de Demer uitmonden ofwel in een zijrivier, zoals de Hulpe en
de Winge. Deze aftakkingen hadden vermoedelijk meerdere functies: enerzijds zorgden ze
voor een ontwatering van de vallei, maar anderzijds bij hoge Demerafvoeren ook voor
bevloeiing. Bovendien zorgden deze zo voor een ontlasting van de Demer om wateroverlast
in dorpen en steden te voorkomen. Van al deze aftakkingen is momenteel enkel de Laarbeek
als bypass omheen Testelt nog functioneel, terwijl de overige aftakkingen meestal geen inlaat
meer hebben.

9

Meanders in de Demervallei tussen Diest en Werchter

3 INVENTARISATIE VAN DE AFGEKOPPELDE
MEANDERS OP HET TERREIN

3.1 INLEIDING
Op basis van de analyse van de historische kaarten konden 87 afgekoppelde meanders
worden onderscheiden die allemaal een uniek nummer hebben gekregen. De historische
informatie werd vervolgens getoetst aan de situatie op het terrein: welke meanders zijn nog
volledig te zien, van welke zijn nog zichtbare sporen terug te vinden in het landschap en
welke zijn niet meer waarneembaar (bijlage 4). Een meander die nog te zien is, is niet
noodzakelijk nog volledig intact: het volstaat dat de contouren nog duidelijk waarneembaar
zijn en de in- en uitstroomopening zich kort bij de huidige Demerloop bevindt. Een dergelijke
meander moet dus niet noodzakelijk waterhoudend zijn. Meanders die niet meer volledig
zichtbaar zijn, zijn meestal gedeeltelijk dichtgestort of bestaan uit 2 of meer delen; de
oorspronkelijke grenzen zijn m.a.w. niet meer volledig waarneembaar. Indien een meander
niet meer te zien is, is een reconstructie van de oorspronkelijke contouren en dwarssectie
enkel mogelijk door middel van een zeer intensieve en gedetailleerde bodemkartering. Het is
niet uitgesloten dat delen van deze meanders in sommige perioden van het jaar toch nog
waarneembaar zijn als ondiepe depressies in het landschap. Meanders die geheel of
gedeeltelijk verdwenen zijn uit het landschap zijn soms volgestort met afval, maar meestal
zijn ze opgevuld met grond ten behoeve van de landbouw.

3.2 SITUATIE OP HET TERREIN
In bijlage 4 wordt behalve de unieke nummer van elke meander, ook aangegeven of deze
momenteel volledig, gedeeltelijk of niet zichtbaar is. Van de 87 meanders zijn er 22 niet meer
te zien, van 42 zijn er nog duidelijke sporen in het landschap en 23 zijn er nog volledig terug
te vinden.
Tussen Diest en Zichem werden 9 meanders afgebakend en daarvan zijn 2 kleine meanders
niet meer waarneembaar. 2 meanders zijn nog gedeeltelijk te zien en één daarvan (meander 6)
vormt momenteel de monding van een leigracht die het zuidelijk deel van de vallei ontwatert.
De 4 meanders die nog compleet zijn, zijn permanent waterhoudend en allemaal in gebruik
als visvijver.
Binnen het traject Zichem - Testelt is 1 meander niet meer waarneembaar, die reeds
afgekoppeld was op de Ferrariskaart. Meander 10 bestaat momenteel uit twee delen, terwijl
van de meanders 14 en 15 nog maar kleine stukken overblijven. De 3 meanders die nog
volledig zichtbaar zijn, zijn permanent waterhoudend.
Van de 13 afgesneden meanders tussen Testelt en Aarschot zijn er 3 nog volledig zichtbaar,
die kort bij elkaar gelegen zijn in de omgeving van het Krekelbroek. 5 meanders zijn niet
meer waarneembaar, evenals enkele in Aarschot zelf. Meander 22 bestaat uit 2 stukken en
één ervan vormt de monding van de Laarbeek. Enkel de top van meander 23 is nog terug te
vinden, hoewel sterk onderhevig aan verlanding; de rest van de meander is opgevuld en
onderdeel van een akker. Meander 27 is de grote meander juist stroomopwaarts Aarschot en
die bestaat momenteel uit 5 stukken.
Zoals reeds aangegeven bij de historische analyse bevindt het merendeel van de afgesneden
meanders zich tussen Aarschot en Werchter. De meeste meanders die nu niet meer
waarneembaar zijn, zijn gelegen in het stroomafwaartse deel van de Aarschot en het
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industrieterrein dat daarop aansluit. Een beperkt aantal meanders is nog volledig terug te
vinden in het landschap, waaronder de 3 die werden afgesneden bij de laatste
rechttrekkingen. De meeste meanders in dit traject zijn maar gedeeltelijk meer waarneembaar
in het landschap: de grootste, zoals de meanders 35 en 51, bestaan nu uit verschillende delen,
terwijl van de kleinere meestal maar een klein stuk meer overblijft, zoals bijvoorbeeld
meander 37, omdat ze gedeeltelijk werden opgevuld.

3.3 BESLUIT
22 van de 87 meanders die op de historische kaarten konden worden onderscheiden, zijn
momenteel niet meer te zien in het landschap. Het betreft meestal meanders die reeds lange
tijd zijn afgekoppeld. Vooral bij de uitbreiding van Aarschot naar het westen en het daarop
aansluitende industriegebied zijn heel wat meanders verdwenen. 42 meanders zijn nog
gedeeltelijk waarneembaar: van kleine meanders blijft meestal maar één stuk meer over,
terwijl grote meanders meestal uit verschillende delen bestaan. Slechts 23 meanders zijn nog
volledig zichtbaar in het landschap.
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4 AANSLUITEN VAN AFGEKOPPELDE MEANDERS

4.1 INLEIDING
Op basis van de historische analyse en de inventarisatie op het terrein is het mogelijk om
meanders te selecteren die in aanmerking komen om opnieuw te worden ingeschakeld. Het is
hierbij belangrijk om voor ogen te houden dat fluviatiele systemen streven naar een
evenwichtssituatie. De morfologie van het rivierkanaal wordt bepaald door externe,
onafhankelijke factoren (sturende variabelen) die inwerken op de fysische grenzen
(randvoorwaarden) waarbinnen het kanaal voorkomt. De sturende variabelen zijn de
waterafvoer en het sedimenttransport, welke continu variëren in de tijd. De randvoorwaarden
zijn de topografie (valleihelling), de textuur van de oever en rivierbedding en de aanwezige
oevervegetatie. Het inwerken van de sturende variabelen op de fysische randvoorwaarden
produceert de karakteristieke morfologie van een alluviale rivier (Wolfert 1991, Thorne et al.
1997). Dit betekent dat na het inschakelen van afkoppelde meanders en het wijzigen van de
Demerloop, het systeem een nieuw evenwicht zal zoeken. Het herstellen van het meanderend
karakter vormt een bron van onzekerheden, vooral met betrekking tot het hydraulisch gedrag
van de waterloop, de stabiliteit en het transport van water en sediment. In dit rapport wordt op
deze onzekerheden niet ingegaan, maar het is noodzakelijk dat deze worden onderzocht,
zodat hiervan een realistische inschatting kan worden gemaakt. In ieder geval zal het nodig
zijn de toegenomen ruwheid van het rivierkanaal te compenseren door waterberging in de
vallei mogelijk te maken. Hoe ingrijpender de wijzigingen aan de waterloop, hoe moeilijker
het zal zijn om in te schatten wat de nieuwe evenwichtssituatie uiteindelijk zal zijn en hoe
lang het zal duren voor deze bereikt wordt.

4.2 DIEST - ZICHEM
Op basis van de huidige terreinsituatie kan verondersteld worden dat de meanders 5, 7, 8 en 9
relatief eenvoudig terug kunnen worden aangesloten terwijl het rechtgetrokken stuk Demer
volledig wordt gedempt. In dit geval benadert de Demerloop de toestand zoals die wordt
weergegeven op de Vandermaelenkaart en krijgt deze terug een kronkelend karakter (figuur
4.1). De meanders 1 en 2 zijn niet meer waarneembaar, maar evenals meander 3 zijn de
afmetingen hiervan beperkt in vergelijking met de andere meanders binnen dit traject, zodat
het opnieuw graven van deze meanders weinig invloed zal hebben en dan ook weinig
opportuun lijkt. Van meander 4 blijft maar een klein stuk meer over. Bovendien ligt de
volledige meander gedeeltelijk binnen de drinkwaterwinning. Het herstel van de
oorspronkelijke loop is vermoedelijk maar mogelijk als de waterwinning verdwijnt. Meander
6 kan als monding van de Leigracht blijven fungeren. Bij het afgraven van de dijken, kan na
een overstroming, de leigracht zorgen voor een efficiënte ontwatering van dit deel van de
vallei.
Het terug inschakelen van de 4 meanders stemt overeen met het eerder gemaakte
inrichtingsvoorstel (Aubroeck et al. 2000).
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Figuur 4.1 Voorstel voor een nieuwe Demerloop tussen Diest en Zichem met inschakeling
van de meanders 5, 7, 8 en 9.

4.3 ZICHEM - TESTELT
Tussen Zichem en Testelt kunnen zeker de meanders 11, 12 en 13 relatief eenvoudig terug
worden ingeschakeld terwijl het rechtgetrokken stuk Demer volledig wordt gedempt (figuur
4.2).

Figuur 4.2 Voorstel voor een nieuwe Demerloop met inschakeling van de meanders 11, 12 en
13.
Omwille van veiligheidsredenen is het vermoedelijk niet mogelijk om meander 10 terug aan
te sluiten, aangezien die zeer kort bij Zichem gelegen is. Het opnieuw inschakelen van
meander 80 kan enkel indien deze volledig wordt uitgegraven. Op basis van de geometrie
volgens de historische kaarten kan verondersteld worden dat deze relatief snel terug zal
worden afgesneden, zodat uitgraven en inschakelen weinig opportuun lijkt. Van de meanders
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14 en 15 blijven enkele nog kleine stukjes over en bovendien vormt de spoorlijn een serieuze
barriere, zodat het niet wenselijk is deze terug in te schakelen. Beter kan hiervoor een
aangepast natuurbeheer worden voorzien. Meander 16 is gelegen in het centrum van Testelt
en is daar onderdeel van een tuin. Het opnieuw inschakelen van deze meander zou geen
enkele bijdrage leveren aan de natuurwaarde in dit gebied.
Het opnieuw aansluiten van de meanders 11, 12 en 13 stemt overeen met het eerder gemaakte
inrichtingsvoorstel (Aubroeck et al. 2000).

4.4 TESTELT - AARSCHOT
Op basis van de huidige terreinsituatie zouden de meanders 17, 18, 19, 20, 21 en 22 (bijlage
4.2) vrij gemakkelijk terug kunnen worden ingeschakeld, waarbij de meanders 17 en 22
gedeeltelijk moeten worden uitgegraven. Aangezien deze meanders, met uitzondering van
meander 17 (Figuur 4.3), zeer kort bij elkaar gelegen zijn, is dit een zeer ingrijpende
wijziging van het riverkanaal waardoor de waterloop zeker een nieuwe evenwichtssituatie zal
zoeken. In het oorspronkelijke inrichtingsvoorstel beperkte de hermeandering zich tot
bovenvermelde meanders. Om de meanders 23, 24, 25, 26, 28 en 81 (bijlage 4.2) terug te
kunnen inschakelen is in eerste instantie een zeer gedetailleerd bodemonderzoek vereist,
aangezien deze, met uitzondering van meander 23, niet meer waarneembaar zijn in het
landschap. De grote meander 27 kan om veiligheidsredenen, gezien zijn gedeeltelijk ligging
in Aarschot, beter niet terug worden ingeschakeld. Eventueel kunnen er wel enkele
natuurtechnische maatregelen worden genomen om de ecologische waarde ervan te verhogen.

Figuur 4.3 Foto van meander 17 op het einde van de zomer wanneer deze nagenoeg volledig
is drooggevallen.
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4.5 AARSCHOT - WERCHTER
Naar analogie met het inrichtingsvoorstel voor de Demervallei is hermeandering maar
mogelijk stroomafwaarts het industriegebied in Aarschot (vanaf meander 37). Door het grote
aantal rechttrekkingen dat in dit deel van de vallei heeft plaatsgevonden is de situatie
uitermate complex. Het is duidelijk dat het uitsluitend terug inschakelen van de meest recent
afgekoppelde meanders niet volstaat om het meanderend karakter te herstellen. Om
veiligheidsredenen is het vermoedelijk niet wenselijk de meanders nabij de brug in Betekom
en de Soldatenbrug in Werchter opnieuw in te schakelen. Tussen het industrieterrein in
Aarschot en de brug in Betekom is het noodzakelijk te onderzoeken welke de consequenties
zijn op het vlak van veiligheid wanneer de meanders die geheel of gedeeltelijk zichtbaar zijn,
terug zouden worden ingeschakeld. Het betreft de meanders 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44
(figuur 4.4 en bijlage 4.3). Met uitzondering van het bijkomend aansluiten van meander 42
stemt dit overeen met het eerder gemaakte inrichtingsvoorstel. Tussen de brug in Betekom en
de Soldatenbrug kan het oorspronkelijk inrichtingsvoorstel worden overgenomen zonder
meander 59, die gezien zijn oriëntatie een zeer onstabiele situatie zou creëren en
vermoedelijk op korte termijn terug zou worden afgesneden (figuur 4.4). Indien de
Soldatenbrug behouden blijft, is het weinig zinvol om de meanders in de nabijheid van deze
brug terug in de schakelen. Verder stroomafwaarts blijven dan enkel nog de meanders 78 en
79 over.

Figuur 4.4 Voorstel voor een nieuwe Demerloop tussen Aarschot en Betekom.
Gezien in dit voorstel een groot aandeel van de meanders nu nog slechts gedeeltelijk
waarneembaar zijn in het landschap zal ook hier vooraf een gedetailleerd bodemkundig
onderzoek moet plaatsvinden teneinde het oorspronkelijk rivierkanaal te lokaliseren en
reconstrueren.
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Figuur 4.5 Voorstel voor een nieuwe Demerloop tussen de brug in Betekom en de
Soldatenbrug in Werchter.

4.6 BESLUIT
Op basis van de historische analyse en de inventarisatie op het terrein werd voor de 4 delen
van de Demervallei een nieuwe Demerloop voorgesteld door afgesneden meanders terug in te
schakelen. Hiermee wordt geprobeerd het oorspronkelend kronkelend karakter van de rivier
terug te herstellen.
Tussen Diest en Zichem benadert het voorstel de toestand zoals die wordt weergegeven op de
Vandermaelenkaart. Langsheen het traject Zichem-Testelt werden slechts 3 meanders
geselecteerd doordat het een kort traject is, geklemd tussen twee woonkernen en de
aanwezigheid van de spoorlijn. Tussen Testelt en Aarschot is een gedetailleerd bodemkundig
onderzoek vereist aangezien een groot deel van de meanders die een bijdrage zouden kunnen
leveren tot het herstel van het meanderend patroon nu niet meer waarneembaar zijn.
Stroomafwaarts Aarschot is de situatie uitermate complex door het groot aantal
rechttrekkingen dat hier heeft plaatsgevonden en de aanwezigheid van een aantal vaste
punten langsheen het traject die hermeandering belemmeren.
Na het inschakelen van de afgekoppelde meanders zal de rivier op zoek gaan naar een nieuwe
evenwichtssituatie. Verder onderzoek is noodzakelijk om een realistische inschatting te
kunnen maken van de onzekerheden die ontstaan als gevolg van de hermeandering.
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5 ALGEMEEN BESLUIT
Op vraag van AWZ werd een voorstel tot inrichting en beheer van de Demervallei tussen
Diest en Werchter geformuleerd met klemtoon op de functies wonen (veiligheid) en ecologie
(natuur) (adviesnota IN.A.2000.78). Een onderdeel van dat voorstel omvatte het opnieuw
inschakelen van afgesloten meanders. Dit was een voorlopig voorstel op basis van de Demer
volgens de Ferrariskaart, omdat de inventarisatie van de meanders toen nog niet was
afgerond. De inventarisatie van de afgesneden Demermeanders bestaat uit twee delen:
enerzijds een analyse van historische kaarten en anderzijds een inventarisatie van de
meanders op het terrein.
Uit de analyse van de historische kaarten blijkt dat ten tijde van de opmaak van de
Ferrariskaarten er enkel afgekoppelde meanders waren stroomafwaarts Aarschot, zodat
verondersteld kan worden dat er tussen Diest en Aarschot tot dan geen rechttrekkingen
hadden plaatsgevonden. Tot op heden werden 87 meanders afgekoppeld. Het merendeel van
de afsnijdingen vond plaats tussen 1777 en 1885. Hierdoor is de Demer tussen Diest en
Werchter geëvolueerd van een meanderende rivier naar een nog enigszins kronkelende
waterloop.
Over een periode van meer dan 200 jaar is niet alleen de loop van de Demer drastisch
gewijzigd: op de oudste kaarten bleken er tal van aftakkingen op de rivier voor te komen die
ofwel stroomafwaarts terug in de Demer uitmonden ofwel in een zijrivier, zoals de Hulpe en
de Winge. Deze aftakkingen hadden vermoedelijk meerdere functies: enerzijds zorgden ze
voor een ontwatering van de vallei, maar anderzijds bij hoge Demerafvoeren ook voor
bevloeiing. Bovendien zorgden deze zo voor een ontlasting van de Demer om wateroverlast
in dorpen en steden te voorkomen. Van al deze aftakkingen is momenteel enkel de Laarbeek
als bypass omheen Testelt nog functioneel, terwijl de overige aftakkingen meestal geen inlaat
meer hebben.
22 van de 87 meanders die op de historische kaarten konden worden onderscheiden, zijn
momenteel niet meer te zien in het landschap. Het betreft meestal meanders die reeds lange
tijd zijn afgekoppeld. Vooral bij de uitbreiding van Aarschot naar het westen en het daarop
aansluitende industriegebied zijn heel wat meanders verdwenen. 42 meanders zijn nog
gedeeltelijk waarneembaar: van kleine meanders blijft meestal maar één stuk meer over,
terwijl grote meanders meestal uit verschillende delen bestaan. Slechts 23 meanders zijn nog
volledig zichtbaar in het landschap.
Op basis van de historische analyse en de inventarisatie op het terrein werd voor de 4 delen
van de Demervallei een nieuwe Demerloop voorgesteld door afgesneden meanders terug in te
schakelen. Hiermee wordt geprobeerd het oorspronkelend kronkelend karakter van de rivier
terug te herstellen.
De reconstructie van de oorspronkelijke contouren en dwarssecties van meanders die nog
slechts gedeeltelijk of niet meer waarneembaar zijn in het landschap is enkel mogelijk door
middel van een zeer intensieve en gedetailleerde bodemkartering.
Na het inschakelen van de afgekoppelde meanders zal de rivier op zoek gaan naar een nieuwe
evenwichtssituatie. Verder onderzoek is noodzakelijk om een realistische inschatting te
kunnen maken van de onzekerheden die ontstaan als gevolg van de hermeandering. In ieder
geval zal het nodig zijn de toegenomen ruwheid van het rivierkanaal te compenseren door
waterberging in de vallei mogelijk te maken.
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