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Overal in de stad vind je, overwoekerd 
door tijd en natuur, stille getuigen van een 
militair verleden: van forten en bastions 
tot stadsomwallingen. Wie wil, kan er zelfs 
overnachten op het Begijnhof (UNESCO 
Werelderfgoed).

Diest is gebouwd op eeuwenoude 
fundamenten, maar je kan er heerlijk in het 
‘nu’ leven. Voel je bloed sneller stromen 
tijdens een rafting op de Demer, een 
afdaling tijdens het gravelgrinden of hoor 
jezelf naar adem happen aan boord van 
een zweefvliegtuig of luchtballon.

Levensgenieters komen aan hun trekken 
in de vele boetiekshops en conceptstores. 
Het rijke bierverleden kan je nog steeds 
proeven dankzij de vele streekbieren 
die getapt worden in de bruine cafés of 
brouwerijen.

De historische binnenstad is omringd 
door natuurgebieden, allemaal op 
wandelafstand. Je duikt dus makkelijk 
de natuur in voor wandelingen, boot- en 
fietstochten of paardrijritjes.

De stad biedt entertainment aan van de 
bovenste plank: van sfeervolle cinema op 
de Citadel tot een partijtje stadsgolf in het 
Begijnhof. Zoevend van een spectaculaire 
waterglijbaan of skateramp of hobbelend 
op de rug van een ezel: ook kids zullen niet 
weten waar eerst te beginnen.

Diest, de stad voor  
durvers en genieters

 
www.visitdiest.be

visit@diest.be
013 35 32 74

K. Albertstraat 16 a
3290 Diest

#
Tag ons en deel je foto’s  

met de hashtag  
#visitdiest of  

#diestmijnstad

@toerismediest 
@staddiest.be

VISIT DIESTVISIT DIEST
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Samen op stap
Nieuwsgierig om 
Diest te ontdekken in 
het gezelschap van je 
vereniging, vrienden, 
familie, bedrijf, als 
teambuilding? Er is geen 
betere manier om de stad 
en de natuur te ontdekken 
dan met een gids of een 
gepassioneerde local. 
Liever iets avontuurlijk? 
Geen probleem, onze 
ondernemingen staan 
voor je klaar om je een 
onvergetelijke dag te 
bezorgen.

Heb je speciale wensen, 
wil je een programma op 
maat of heb je hulp nodig 
bij de planning? Geef ons 
gerust een seintje en we 
helpen je graag verder.

www.visitdiest.be 
info@visitdiest.be 

- Je keuze gemaakt?

  Reserveer dan 3 weken vooraf online via www.visitdiest.be of stuur een 
mail naar visit@diest.be, tel: 013 35 32 74. 

- Per gids/local zijn er max. 25 personen toegelaten tenzij anders vermeld.

- Uit het aanbod ‘Natuur’ en ‘Op avontuur’ kan je rechtstreeks de 
betrokken organisatie contacteren.

- Prijzen opgenomen in deze brochure zijn steeds onder voorbehoud.

- Restaurant boeken? www.visitdiest.be 

Met de auto:

Vanuit Hasselt: E 314 Aken-Leuven 
afrit 24 (Bekkevoort) of 25 (Halen)

Vanuit Antwerpen: E313 afrit 24 
(Geel West) en vervolgens N174 
Geel Diest

Vanuit Brussel: E40 tot Leuven, dan 
E314 richting Aken, afrit (Bekkevoort) 
of 25 (Halen)

Voor wegenwerken check:  
www.diest.be

Waar parkeren?

In het centrum geldt betalend en 
beperkt parkeren.

Gratis en onbeperkt parkeren kan 
op de parking Provinciedomein 
Halve Maan (10’ wandelen tot 
centrum), parking Citadel (5’ 
wandelen tot centrum).

Met de bus:

Er zijn vlotte busverbindingen vanuit 
Leuven, Aarschot, Scherpenheuvel, 
Hasselt, Tessenderlo, Beringen, 
Tienen, Leopoldsburg en Geel

De Lijn: +32(0)2 526 28 28 -  
www.delijn.be

Met de trein:

Lijn 36: Oostende – Brussel – 
Leuven – Diest – Hasselt – Luik

Lijn 16: Antwerpen – Aarschot – 
Diest – Hasselt

NMBS: +32(0)11 29 68 00 -  
www.b-rail.be 

Met de fiets: 

Diest is gelegen op de fiets-
knooppunten 32 – 33 – 88 – 89

PRAKTISCH

HOE DIEST BEREIKEN?
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Avontuur van de 
parachutisten

Schaffen, één van de vijf deelgemeenten 
van Diest, heeft al een bewogen 
geschiedenis achter de rug. Op haar 
grondgebied is immers een militair 
vliegveld gevestigd, dat een belangrijke 
rol speelde tijdens WOI en II. Vandaag 
de dag geniet het vliegveld vooral 
bekendheid door het opleidingscentrum 
voor parachutisten dat er gevestigd is.

Tijdens het bezoek aan het 
trainingscentrum krijg je meer uitleg over 
de voorbereiding van de ‘eerste sprong’, 
een zicht op het drogen, het vouwen 
en het herstellen van valschermen, het 
gebruik van de heliumballon en de 
verschillende soorten droppings.

S TA R T U U R  10.00 uur

D U U R  2 uur

A A N TA L  P E R S O N E N  max. 50 personen

 T I P  Middagmaal bij de para’s:  
€ 9/ persoon (dagmenu, saladebar,  
1 frisdrank) Enkel geldig op een dinsdag- 
of woensdagvoormiddag van maart t.e.m. 
juni en van september t.e.m. november

Diest vanuit de hoogte

Diest herbergt één van de meest 
historisch waardevolle beiaarden ter 
wereld. Ook de ‘Mosterdpot’ waarvan 
de Diestse beiaard reeds 350 jaar deel 
uitmaakt, is wereldvermaard.

Wil je de geheimen achter de 
Diestse Mosterdpot en de beiaard 
op grote hoogte ontdekken, dan is 
dit jouw kans. Het is zelfs mogelijk 
om zelf een stukje beiaard te spelen 
onder begeleiding van onze Diestse 
stadsbeiaardier. Ga je de uitdaging aan 
om de 200 trappen te overwinnen, dan 
krijg je als beloning ook een fantastisch 
uitzicht over Diest en verder. 

Na dit bezoek zal de Mosterdpot en 
de Diestse beiaard voor jou nooit meer 
hetzelfde zijn.

DUUR 1 uur

PRIJS € 60

A ANTAL PE RSONE N max. 8 personen

PE RIODE niet in de voormiddag op 
maandag en in juli en augustus

Op stap met 
experts & 
locals 
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Vreemdgaan

Vreemdgaan, misschien een 
rare titel van deze wandeling. 
Nee, we gaan niet op zoek 
naar een verboden liefde, maar 
proberen tijdens de wandeling 
een beeld te krijgen van de 
enorme diversiteit in onze 
stad: liefst 75 verschillende 
nationaliteiten leven hier 
samen, in diverse wijken, met 
diverse activiteiten. 

Dit is niet nieuw, ook in 
vroegere eeuwen was de 
stad een mengelmoes van 
allerlei culturen en speelden 
‘vreemde’ invloeden een 
belangrijke invloed. Tijdens 
deze wandeling proberen we 
een beeld te schetsen van 
de diversiteit, vroeger en nu, 
wat we illustreren met enkele 
vreemde smaakmakers.

Laat je verrassen, kom mee op 
tocht en ontdek de ‘vreemde’ 
facetten van ons Demerstadje.

DUUR 4 uur

PRIJS € 120

PROEVE RTJES € 20/ persoon

Een tocht door 
het rijke verleden 
van de Diestse 
schuttersgilden en 
rederijkerskamers

Bestaan de eeuwenoude 
schuttersgilden en 
rederijkerskamers nog? 
Hebben ze nog steeds de 
oude gebruiken? Waarom 
draagt de hoofdman een 
halsketting? Is het Gildenbier 
verbonden aan de gilden? 
Houden ze dansfeesten of 
schietingen? Herbergt het 
museum De Hofstadt nog 
schatten van hen? Kan ik 
lid worden? Zijn er in de 
nabijheid van het museum 
nog plaatsen die verwijzen 
naar deze organisaties? Je kan 
het allemaal te weten komen 
in een specifiek voor dit thema 
uitgewerkte rondleiding.

DUUR 2 uur

PRIJS € 60

A ANTAL PE RSONE N 12 

PE RIODE niet op maandag en 
woensdag 

Speuren in 
historisch Diest

Dit is enerzijds een zoektocht 
en anderzijds een begeleide 
rondleiding door de stad. Je 
krijgt een dertigtal foto’s van 
gebouwen hoe ze er ongeveer 
100 jaar geleden uitzagen. Aan 
de hand van deze foto’s ontdek 
je de gebouwen hoe ze er nu 
uitzien. Zo kom je o.a. te weten 
waar de mannelijke ‘begijnen’ 
woonden, wat was een Very 
Diest en wie woonde er in 
‘Het Fortuyn? 

DUUR 2 uur

PRIJS € 60

A ANTAL PE RSONE N 15

PE RIODE niet op woensdag 

Demeren  
door Diest

Volg het verhaal van de Demer  
door de eeuwen heen, wat 
betekende de rivier voor de 
stad Diest en haar inwoners? 
Luister mee naar een boeiend 
verhaal en laat je verrassen 
tijdens een gegidste wandeling 
met een Demerliefhebber.

DUUR 2 uur

PRIJS € 60

PE RIODE niet in juni

6



Bier en chocolade 
wandeling

Wil je graag op een ludieke en plezierige 
wijze Diest ontdekken? Ga op culinaire 
wandeling met een echte biersommelier! 
Je verkent de stad, gaat op zoek naar 
het rijke verleden en houdt halt bij de 
authentieke brouwerij Loterbol. De gids 
vertelt je dorstlessende verhalen over 
de Diesterse biercultuur, over hoe je 
bier en chocolade degusteert en over 
de karakteristieken van het bier en zijn 
brouwerij. Bij brouwerij Loterbol worden 
jullie via vele anekdotes en tips & tricks 
ondergedompeld in de geheimen van 
de Belgische bierwereld. Proef heerlijke 
lokale bieren en pralines terwijl je de 
stad ontdekt! Brouwerij Loterbol blinkt 
uit door zijn uniek decor en historisch 
verleden. Bier en chocolade proeven zal 
nooit meer hetzelfde zijn. 

DUUR 1 tot 3 uur

PRIJS workshops zijn volledig op maat

A ANTAL PE RSONE N min. 10 tot max. 100 
personen

INFO E N RESE RVATIE  www.bierolade.be

Bier en chocolade masterclass

Hou je van bier, maar ook van chocolade? Dan zal 
je in de zevende hemel zijn met deze proeverij!

Werner Callebaut is een gepassioneerd bier- 
en chocoladeliefhebber en heeft zich met 
Bierolade de laatste jaren toegelegd op het 
maken van geslaagde combinaties tussen beide 
Belgische topproducten. ‘Ik breng je mijn passie 
voor heerlijke streekbieren en verrassende 
chocoladesmaken over via interessante verhalen 
doorspekt met humor.’

De lokale, ambachtelijke bieren van brouwerij 
Loterbol uit Diest bieden een harmonieuze 
smaak met de chocolade of gaan net voor 
een pittig contrast. Met leuke wist-je-datjes en 
sappige bierverhalen neemt hij je mee in de 
rijke en boeiende geschiedenis van de Diesterse 
biercultuur. Waarom is België het bier en 
chocolade land ? Is het toeval waarom er zoveel 
verwijzingen naar bier zijn in onze Nederlandse 
taal ? Hoe proef, ruik en geniet je best van bier & 
chocolade?

DUUR 1 tot 3 uur

PRIJS workshops zijn volledig op maat

A ANTAL PE RSONE N min. 10 tot max. 100 personen

INFO E N RESE RVATIE www.bierolade.be

BIEROLADE
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Brouwerij Buvens

Brouwerij Buvens, gelegen 
op het Industrieterrein, is 
ontstaan uit passie voor bier. 
De brouwerij groeide sinds 
2016 op korte tijd uit tot een 
volwaardige brouwerij en 
heeft met haar bieren al tal van 
prijzen gewonnen.

DUUR 1.30 uur

PRIJS € 10/ persoon  
(rondleiding incl. 
4 proeversglazen)

A ANTAL PE RSONE N  
groep min. 20 personen

Brouwerij Loterbol

Brouwerij De Loterbol brengt 
sinds 1995 letterlijk nieuw 
leven in de brouwerij en 
houdt de traditie in het Diestse 
stadscentrum in leven.

DUUR 1 uur

PRIJS € 5/ persoon  
(rondleiding incl. 1 bier)

A ANTAL PE RSONE N  
groep min. 10 personen  
max. 20 personen

Koffiebranderij Stroobants

Maak kennis met meer dan 85 jaar ervaring in het koffiebranden 
door de familie Stroobants met bezoek aan de gelijknamige 
koffiebranderij en koffiemuseum. Hier worden koffies nog 
volgens het oude en ambachtelijke principe gebrand.

DUUR 1 uur

PRIJS rondleiding en koffiedegustatie € 4/persoon

PE RIODE niet in juli en augustus

Brouwerij Enigma

Sinds kort telt de stad een 
nieuwe brouwerij: Enigma 
Brewery. Deze Belgische 
brouwerij legt zich toe op 
bieren op basis van bijzondere 
gisten en hopvariëteiten. 
Ze brouwt al enkele jaren 
prijswinnende bieren met 
krachtige etiketten en heeft 
op dit moment een tiental 
bieren op de markt, waaronder 
Tamera. De naam is een 
verwijzing naar de Demer

DUUR vanaf december 2022

DUUR 1.30 uur

PRIJS € 10/ persoon (rondleiding 
incl. 4 proeversglazen)

A ANTAL PE RSONE N  
groep min. 20 personen

PROEVEN BIJ DE BRON
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Met de 
nachtwachter 
op ronde in 
middeleeuws Diest

Als de avond valt begint de 
middeleeuwse nachtwachter 
aan zijn ronde. Hij waakt! De 
Diestenaren kunnen op hun 
beide oren slapen ... Op zijn 
tochten laat hij middeleeuws 
Diest herleven. Hoe ging 
het er aan toe ten tijde van 
strijdvaardige ridders en 
lonkende jonkvrouwen, van 
rondtrekkende minstrelen 
en predikende paters, van 
welvarende lakenwevers 
en fiere schuttersgilden, 
van stoere boottrekkers en 
frivole begijntjes? Met de 
nachtwachter op ronde in 
middeleeuws Diest ... een 
boeiende belevenis.

STARTUUR 20 uur

DUUR 2 uur

PRIJS € 60

Het Begijnhof door 
de ogen van de 
nachtwachter

Het Begijnhof van Diest ... 
misschien wel het grootste en 
best bewaarde Begijnhof van 
Vlaanderen!

Wie waren die begijntjes? 
Hoe speelde het leven zich af 
binnen de begijnhofmuren?

Op deze en nog vele andere 
vragen geven de nachtwachter 
en Netteke een antwoord. 

Speels, ludiek ... geschiedenis 
met een vrolijke noot! 

DUUR 2 uur 

PRIJS € 60

De nachtwachter 
vertelt over 
het Diest in de 
19de eeuw

Samen met zijn vrouw vertelt 
de nachtwachter over het 
dagelijkse leven in het Diest van 
de 19de eeuw. In die tijd moest 
de nachtwachter bijna dagelijks 
op ronde om de straatlampen 
aan te steken. Hij heeft dan 
ook sprankelende verhalen en 
pittige anekdotes te vertellen.

Tijdens deze rondleiding laat 
hij je kennismaken met de 
adembenemende schoonheid 
van de Oranjestad, want hij 
wandelt met je langs de vele 
pittoreske plaatsjes die het 
Diestse stadscentrum rijk is.

DUUR 2 uur

PRIJS € 60

Diestse 
gidsenbond  
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Oep gank in Diest

Diest is een plezant stadje: klein, 
gezellig, mooie blikvangers met 
een rijk en bewogen verleden. 
Onzichtbaar is de schat aan 
verhalen over de bewoners, 
over oude gewoontes en fait 
divers. Laat je die eens vertellen 
in het sappige dialect, dat 
accenten heeft die aanleunen 
bij de Kempen, een beetje 
Limburg en helemaal anders 
klinkt dan de taal van de Witte 
uit het nabijgelegen Zichem ... 
Tijdens deze wandeling 
vertellen Diesterse gidsen je 
in onvervalste streektaal over 
het wel en wee in ons klein 
stedeke.

UUR 2 uur

PRIJS € 60

Tussen pot en pint

Tussen pot en pint ontdek 
je het rijke bierverleden 
van Diest. Bierbrouwen was 
tijdens de 19de eeuw de 
belangrijkste nijverheid. Een 
luchtige wandeling die de 
zintuigen prikkelt ... historische 
wetenswaardigheden en leuke 
verhalen over het goddelijk 
gerstenat wisselen elkaar af! 
Onderweg bezoek je enkele 
gezellige kroegen.

DUUR 2 uur - 3 uur

PRIJS € 60 - € 90

INFO consumpties ter plaatse 
te betalen

Ode aan de laatste 
twee begijnen

Twee begijnen nemen je 
mee terug in de tijd en 
treden samen met jou in de 
voetsporen van Johanna 
Uitdewilgen en Bernardina 
Janssen. Hoe leefden deze 
geëmancipeerde vrouwen 
en wat dachten tijdsgenoten 
over hen? Was het leven op 
het Begijnhof steeds peis en 
vree of waren deze dames toch 
een beetje elkaars rivalen? En 
wat met de verleiding van de 
manspersonen die nu en dan 
hun pad kruisten in hun kleine 
stadje?

Luister naar de boeiende, 
soms ludieke dialogen en je 
komt alles te weten over deze 
vrouwengemeenschap die 
7 eeuwen standhield.

DUUR 2 uur

PRIJS € 120
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Intreden in de luwte 
van het begijnhof

Eén van de oudste, grootste, 
mooiste en best bewaarde 
begijnhoven van de Lage 
Landen vind je in Diest. Dit 
‘stadje in de stad’ pronkt 
sinds eind 1998 op de 
befaamde UNESCO-lijst 
van het Werelderfgoed en 
behoort tot de wereldtop 
van monumenten. Wie door 
de prachtige Rubensiaanse 
toegangspoort stapt, betreedt 
bijna 800 jaar geschiedenis. 

DUUR 1 uur

PRIJS € 60

Het geheim 
van Diest als 
vestingstad

Wat maakte Diest zo 
belangrijk om na de 
onafhankelijkheid van België 
te worden omgebouwd als 
schildwacht aan de Demer? 
De boeiende geschiedenis 
van Diest als vestingstad 
met haar stadswallen, 
Schaffense poort, Petrolpoort, 
waaiersluis, ... komt opnieuw 
tot leven! En welke rol speelde 
de Demer in dit verhaal? Een 
tocht langs een kronkelende 
oase van groen en rust 
omheen de stad neemt je 
mee in de voetsporen van de 
militairen uit de 19de eeuw.

DUUR 2 uur

PRIJS € 60

Citadel

Wat maakt de Diesterse 
Citadel zo uniek?

Het is de enige overgebleven 
bakstenen Citadel in 
Vlaanderen die beantwoordt 
aan alle kenmerken van een 
militaire Citadel.

Naast een bezoek aan de 
Citadel met kazematten 
(kamers des doods) 
krijg je ook een zicht op 
het Chasseloup-Labat 
verdedigingssysteem in 
unieke staat: een unicum in 
Europa!

DUUR 1 uur

PRIJS € 60
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In de voetsporen 
van de prins 

Filips Willem van Oranje, 
zoon van Willem de Zwijger 
en heer van Diest, ligt al 
400 jaar begraven in de 
Sint-Sulpitiuskerk te Diest. 
Geïnspireerd op het boek 
Prins-Heer-Lijk wandelen in 
Oranjestad Diest van auteur 
Fons Bonroy, neemt de gids 
je mee in de voetsporen 
van baanderheren, graven 
en prins Filips-Willem van 
Oranje-Nassau. Door hun 
materiële nalatenschap 
hebben ze Diest een 
ander en mooier aanschijn 
gegeven. Na afloop ben je 
helemaal vertrouwd met 
het ‘heerlijke’ verleden van 
Oranjestad Diest.

DUUR 3 uur

PRIJS € 90

PE RIODE stadsmuseum 
De Hofstadt: niet op maandag  
en woensdag

Het Diestse 
verleden

Voor wie zonder omwegen 
de stad en haar belangrijkste 
bezienswaardigheden wil leren 
kennen. Diest herbergt een 
schatkamer aan erfgoed en 
monumenten. Logisch voor een 
stad die al in de middeleeuwen 
straalde. Over de prins van 
Oranje-Nassau valt ook heel 
wat te zeggen, achter elke 
hoek zit wel een Oranjeverhaal 
verscholen. De gids voert je 
mee op een boeiende tocht 
door de geschiedenis.

DUUR 1 uur

PRIJS € 60

1313



Musea
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Museum 
Grauwzusters

Dit museum vertelt het verhaal 
van de stichteressen van het 
psychiatrisch centrum vzw Sint-
Annendael. De Grauwzusters 
waren meer dan 650 jaar actief 
in Diest.

DUUR 1 uur

PRIJS € 60

Sint-Sulpitiuskerk 
met museum voor 
religieuze kunst

De kerk herbergt een 
aantal hoogst interessante 
kunstschatten en in het 
hoogkoor voor het hoofdaltaar 
bevindt zich het Museum 
voor Religieuze Kunst en het 
graf van Filips Willem van 
Oranje-Nassau, Heer van 
Diest en oudste zoon van 
Willem de Zwijger.

DUUR 1 uur

PRIJS € 60

TOEGANG gratis 

PE RIODE niet op maandag 

Stadsmuseum  
de Hofstadt

De Hofstadt, ooit het verblijf 
van de Heren van Diest, 
toont het beste uit de Diestse 
kunstverzameling. Eén van dé 
troeven van Diest is zonder 
twijfel het museum en de beste 
plaats om je bezoek aan Diest 
te starten! 

Het museum bevindt zich 
onder het stadhuis dat de 
naam ‘De Hofstadt’ kreeg, 
een verwijzing naar de 
overgebleven kelders van 
huizen die er tot begin 
18e eeuw stonden. 

DUUR 1 uur

PRIJS € 60

INFO aanbod educatieve 
rondleidingen  
stadsmuseum@diest.be 
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Pegasusmuseum 

In 1953 vestigde het Eerste 
Bataljon Para-Commando 
zich op de Citadel van Diest. 
Ontdek de humanitaire acties 
waaraan ze de voorbije 
decennia deelnamen en ga 
mee op missie!

DUUR 1 uur

TOEGANG vrije gift

OPME RKING 6 weken vooraf 
te reserveren

Allerheiligen kapel

Al in 1307 is er sprake van een 
kapel van alle heiligen bovenop 
de Kluisberg. Bedevaarders 
uit het hele land komen naar 
de kapel om te bidden tot 
een specifieke heilige. Keuze 
genoeg, want de kapel bezit 
meer dan 160 heiligenbeelden 
van over de hele wereld.

DUUR 1 uur

PRIJS € 60

TOEGANG € 10/ groep. 

Gasthuis apotheek

Achter de gevel van het 
voormalige Sint-Elisabeth-
gasthuis bevindt zich één van 
de oudste apotheken van ons 
land.

De talrijke oude apothekers-
potten vormen samen met het 
typische interieur een mooi 
geheel en geven een duidelijk 
beeld van een apotheek uit 
de 18de eeuw. Sinds 2019 is 
de Gasthuisapotheek terug 
volledig ingericht zoals vroeger, 
en dit dankzij een enthousiaste 
werkgroep vrijwilligers.

DUUR 1 uur
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Hagelandse 
gidsenbond

A peste, libera nos, domine 

Besmettelijke ziekten en epidemieën in Diest

Covid heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. We 
zijn nog steeds kwetsbaar en zonder de ontwikkeling van 
griepvaccins, zou het leed niet te overzien geweest zijn. 
Maar hoe zat dat dan vroeger? Met de regelmaat van de klok 
teisterden pest, dysenterie, pokken, ... onze samenleving. 
Waar kwamen die ziekten vandaan? Hoe bestreed men deze 
epidemieën? Tijdens deze wandeling in Diest doorkruisen 
we de stad en staan stil bij plekken met een verhaal over 
pestilentie en gezondheidszorg: quarantaine in het begijnhof, 
grauwzusters als Florence Nightingale, Sint-Rochus en de pest, 
het pokkenschandaal in de 19de eeuw, soldaten en Venus ...

DUUR 1 uur

PRIJS € 60 (max. 25 personen)

INFO E N RESE RVATIE info@hagelandgidsen.be

STARTPUNT Infirmeriestraat z/n, Begijnhof
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Natuur
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De natuur prikkelt 
je zintuigen

Sommige dieren hebben 
alvast enkele zintuigen die 
beter ontwikkeld zijn. Tijdens 
deze zintuigenwandeling op 
de Diestse stadswallen leer 
je om beter te kijken, horen, 
voelen, ruiken en proeven 
van de natuur. Meteen krijg je 
wat meer achtergrond over 
het Webbekoms Broek en de 
stadswallen. 

Een échte aanrader voor 
groepen met kinderen, maar 
ook voor volwassenen. 

DUUR 2 uur

PRIJS € 2/ persoon  
(indien de groep kleiner is dan 
15 personen: € 30/natuurgids)

INFO E N RESE RVATIE  
webbekomsbroek@
vlaamsbrabant.be

Klimaatwandeling 
met klimaat-
proevertjes

Een klimaatgids leidt je rond 
in het Webbekoms Broek of 
langsheen enkele groene 
plekjes in de stad. Fruit en 
kruiden die je tegenkomt 
geven de ideale aanleiding 
om aan te tonen waarom het 
gebruik van lokale producten 
milieuvriendelijk is. Onderweg 
worden ook klimaat-begrippen 
als ecologische voetafdruk 
en CO2-uitstoot grondig uit 
de doeken gedaan en kijken 
we hoe de stad stappen 
onderneemt voor een 
gezonder klimaat!

DUUR 2 uur

PRIJS € 2/ persoon (indien de 
groep kleiner is dan 15 personen: 
€ 30/natuurgids)

INFO E N RESE RVATIE  
webbekomsbroek@
vlaamsbrabant.be

Een wachtbekken 
vol natuur

Grenzend aan het 
provinciedomein ligt het 
natuurgebied ‘Webbekoms 
Broek’. Oorspronkelijk 
was dit het natuurlijke 
overstromingsgebied van 
de Demer. Eind vorige eeuw 
werden er grootse werken 
gestart om het teveel aan 
water van het Demerbekken 
te kunnen bergen. En toch 
had de stad nog geregeld te 
maken met wateroverlast. Hoe 
probeert men overstromingen 
te vermijden? Welke zijn de 
natuurwaarden in dit gebied? 
In het gezelschap van een gids 
kan je op ontdekkingstocht.

DUUR 2 uur

PRIJS € 2/ persoon  
(indien de groep kleiner is dan 
15 personen: € 30/natuurgids)

INFO E N RESE RVATIE  
webbekomsbroek@
vlaamsbrabant.be

Goede wandelschoenen zijn aan te raden. 
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Beverwandeling
Wat zijn de gevolgen van 
een familie bevers in het 
Webbekoms Broek? Kunnen 
we spreken van een positieve 
evolutie qua natuur - waarden? 
Is het waar dat de stad Diest 
vaker zal overstromen door de 
aanwezigheid van bevers in 
het gebied? Volg de gids en 
ontdek welke stellingen waar 
en onwaar zijn!

DUUR 2 uur

PRIJS € 2/ persoon  
(indien de groep kleiner is dan 
15 personen: € 30/natuurgids)

PE RIODE november - april

INFO E N RESE RVATIE  
webbekomsbroek@
vlaamsbrabant.be

De windmolen

Als we de windmolen eens 
gaan beklimmen? Daar 
kunnen we zien hoe een 
graankorrel omgezet wordt 
tot meel, en dit allemaal 
door middel van een zuivere 
energiebron, nl. de wind.

DUUR 2 uur

PRIJS € 2/ persoon  
(indien de groep kleiner is dan 
15 personen: € 30/natuurgids)

INFO E N RESE RVATIE  
webbekomsbroek@
vlaamsbrabant.be

 

Geocaching  
in het broek 

Het gps-toestel leidt je 
doorheen het Webbekoms 
Broek. Op enkele cruciale 
plaatsen geeft een natuurgids 
meer uitleg over de fauna en 
flora en de beheerswerken 
in het overstromingsgebied. 
En wie weet leiden de laatste 
coördinaten wel naar een 
schat ...

DUUR 2 uur

PRIJS € 2/ persoon  
(indien de groep kleiner is dan 
15 personen: € 30/natuurgids)

INFO E N RESE RVATIE  
webbekomsbroek@
vlaamsbrabant.be
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Op avontuur
Afvaart van de 
demer

Al peddelend op het ritme van 
de stroom geniet je van een 
kronkelende tocht in de mooie 
omgeving van de Demervallei. 
De afvaart met kano, kajak of 
raft start in Diest en eindigt 
tussen Zichem en Werchter.

Fun2rent 

Bij Fun2Rent kan je elke dag 
kajaks huren, voor zowel 
kinderen als volwassenen. Je 
kan er dus op uit met heel de 
familie. De startplaats is altijd 
in Diest, maar jij bepaalt zelf 
je eindbestemming: Zichem, 
Langdorp of verder. 

INFO E N RESE RVATIE  
www.Fun2rent.be

Kajak demervallei

Heb je zin in een dagje plezier 
in één van onze kajaks/
kano’s? Geniet samen met je 
gezelschap, van de Demervallei 
en haar prachtige natuur. 

Reserveren is mogelijk voor 
groepen, bedrijven, scholen, 
jeugdgroepen, ... Ieder z’n 
bootje of samen varen?  
Aan jou de keuze! 

INFO E N RESE RVATIE  
www.kajakdemervallei.be 

The shelter

Vaar de Demer af per kano 
en laat het natuurschoon 
van de riviervallei op 
je inwerken. Vanaf 
2 deelnemers.

INFO E N RESE RVATIE  
www.theshelter.be 

Dijle floats 

In een drie- of vier-
persoons kano varen 
jullie de Demer op. Nog 
energie over na twee 
uur meanderen? Je 
kan terugkeren naar de 
startplek met een kickbike: 
een combinatie van een 
fiets en een step.

INFO E N RESE RVATIE  
www.dijlefloats.be 
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Veloraft

Wat denk je van fietsen én raften samen? 
Veloraften is de ideale manier om ongerepte 
stukjes natuur te ontdekken: op het water kom 
je op plaatsen die je anders nooit zou kunnen 
bereiken. Je maakt eerst een mooie fietstocht 
met een opblaasbaar bootje in je rugzak. Zo’n 
packraft weegt ongeveer 3 kilo. Aan de oever 
van de Demer blaas je het bootje op en peddel 
je recht het water in. En de fiets? Die zit veilig 
vastgebonden op de boeg van het bootje. Na 
een stukje varen en genieten, kan je zo terug naar 
het beginpunt fietsen.

INFO E N RESE RVATIE  
www.veloraftadventures.be 

Ballonvaart

Het adembenemende zicht en het gevoel 
gewichtloos te zweven met de wind nodigt je uit 
voor dit onvergetelijk avontuur in een luchtballon. 
Een ongekende ervaring om Diest en het 
Hageland vanuit de lucht te ontdekken.

A ANTAL PE RSONE N tot max. 19 personen

INFO E N RESE RVATIE  
www.stepinballoons.be 

Outdoorcenter

Op zoek naar wat extra prikkels in je vakantie? 
Het Outdoorcentrum in Schaffen organiseert 
avontuurlijke activiteiten voor alle leeftijden, 
seizoenen en weersomstandigheden. 
Lasertaggen, paintballen, diskgolfen, klimmen, 
highlandgames ... Je noemt het, zij bieden het. 

INFO E N RESE RVATIE   
www.outdoorcentrumschaffen.be 

ESCAPEROOM

Baron Beeckman

Raadsels, puzzels, codes, 
sleutels ... Heb je de smaak van 
de escaperooms te pakken, dan 
zit je goed in Diest! Te beginnen 
met een adellijke setting: een 
idyllisch kasteel, een verborgen 
genootschap en veel duistere 
geheimen. Durven jullie het 
raadsel van Baron Beeckman 
te ontrafelen? Snel, want de 
60 minuten tikken weg!

INFO E N RESE RVATIE  
www.baronbeeckman.be 

Professor Volta

Betreed de werkplek van professor 
Volta, een verstrooid genie dat van de 
aardbol is verdwenen. De professor 
was geobsedeerd door een formule 
die volgens hem de wereld kon 
veranderen. Kraak zijn codes, creëer 
de ultieme energiebron en ontsnap 
binnen de tijd. 

INFO E N RESE RVATIE  
www.wittehoef.be
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CITYGOLFVESPA

Roadtrippen  
met de Vespa

Met de wind in je haren de 
omgeving van Diest verkennen: 
Vespa’s zijn de beste keuze bij 
mooi weer! Bij Fun2Rent kan 
je een uurtje, een halve dag of 
langer een op maat gemaakte 
fun experience ervaren. Er 
zijn arrangementen met 125cc 
Vespa’s en afvaarten van de 
Demer of een combinatie van 
beide. Je kan kiezen uit een door 
ons voorgestelde experience 
of helemaal zelf eentje 
samenstellen. Check zeker één 
van de voorgestelde routes van 
60 km tot 350 km! 

INFO E N RESE RVATIE  
www.fun2rent.be 

Met de Citygolf tours in Diest kan 
je al golfend de stad verkennen. 
Je speelt een partijtje golf op 
schitterende locaties zoals de Grote 
Markt en het Begijnhof, en leert 
terwijl je rustig een balletje slaat wat 
bij over het historisch erfgoed.

In Diest bieden we 6 en 9 holes aan, 
voornamelijk op groene locaties. 

Tours kunnen van maandag t.e.m. 
zondag, steeds op aanvraag, 
georganiseerd worden van 9 tot 
100 personen.

PRIJS   
6 holes: € 20/persoon (ca. 2 uur) 
9 holes: € 25/persoon (ca. 3 uur) 
groepstarieven vanaf 12 personen

INFO E N RESE RVATIE  
www.city-golf.be/CityGolfDiest.html 
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K. Albertstraat 16 a, 3290 Diest
www.visitdiest.be
visit@diest.be
013 35 32 74

#
Tag ons en deel je foto’s met de hashtag  
#visitdiest  
#diestmijnstad

@toerismediest 
@staddiest.be

Visit Diest


