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De laatste 10 jaar is de levensverwachting van 
de gemiddelde Vlaming met 4 jaar gestegen 
tot een historisch hoogtepunt van meer dan 82 
jaar. Met ongeveer 1700 werkuren per jaar heeft 
de gemiddelde Vlaming, naast de dagelijkse 
ontspanning, ruim 140 dagen die hij of zij vrij 
kan invullen: weekends, vakanties…

Maar de stress stijgt. Door de druk, de snelheid 
en de impact van de alomtegenwoordige digi-
tale media kiezen mensen er steeds vaker voor 
om uit te loggen. Meer en meer mensen snak-
ken naar een momentje rust. Yoga, mindful-
ness, sauna… winnen aan populariteit en zijn 
een teken van de groeiende nood aan momen-
ten offline. Deze evolutie vraagt om een nieu-
we visie en een nieuwe aanpak van vrije tijd.

Wat als we deze aanpak als Stad kunnen clai-
men? Wat als gepensioneerden Herentals kie-
zen om hun rust te vinden? Wat als revalideren-

Wat als Herentals…
dé plaats is om te herbronnen?

den kiezen voor Herentals omdat de omgeving 
rust uitstraalt? Wat als werkenden kiezen voor 
Herentals omdat de boog er niet altijd gespan-
nen moet zijn? Kortom: Wat als Herentals een 
plek is om te herbronnen?

Wie een troef wil claimen, moet naar de omge-
ving kijken. Wat hebben we meer dan de omlig-
gende steden? Water, natuur, cultuur en sport! 
Het is niet toevallig dat organisaties zoals Sport 
Vlaanderen, To Walk Again REVAlution, het 
Wit-Gele Kruis, Dagcentrum Den Brand en het 
Regionaal Hoofdkwartier KLJ in Herentals een 
stek vonden.

Bad Herentals?
Verscholen tussen groen en waterwinning, te 
midden van het Kempische landschap, ligt een 
gebied van helend water en rustgevende 
bossen. Je wordt er ondergedompeld in een 
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wereld van cultuur, sport en ontspanning. Het 
is de ideale plek om te rusten en te genieten. 
Het is ook de gedroomde locatie om terug op 
kracht te komen na een dipje. Je kan er rekenen 
op uitgebreide professionele zorg. Met ruim 800 
medewerkers vormt AZ Herentals immers één 
van de grootste werkgevers van onze Stad.

Het belang van water voor herbronning - en 
dus ook op kracht komen -  zit in de naam ver-
vat. De mens bestaat voor 70% uit water. He-
rentals heeft op dat vlak uitzonderlijk veel te 
bieden. Niet alleen is het een belangrijk water-
winningsgebied voor onze drinkwatervoorzie-
ning van Pidpa. Pidpa koos deze uitzonderlijke 
ligging ook om Hidrodoe - een doe-centrum 
over water - een plaats te geven. Historisch ge-
zien is het een begrijpelijke keuze, want water 
en waterwegen spelen een grote rol in de ge-
schiedenis van Herentals. 

Herentals zal altijd verbonden blijven met de 
kracht van water. Denken we maar aan de 
Kleine en de Grote Nete, de Aa, het Kempisch 
Kanaal en het Albertkanaal. Of aan de oor-
sprong van de Kempense Heuvelrug, een over-
blijfsel van landduinen die ontstonden toen de 
zee zich terugtrok. Of aan warmwaterbronnen 
die ons Netepark zouden kunnen verwarmen. 
Of aan onze droom om de binnenstad weer te 
‘verblauwen’ door de oude vaart open te gra-
ven. In navolging van de vele  ‘Bad’-steden in 
Duitsland zou ‘Bad Herentals’ haar naam dus 
niet gestolen hebben.

‘Bad Herentals’ heeft als toegangspoort naar 
de Kempense Heuvelrug alle troeven in handen 
om hedendaags toerisme aan te trekken.  De 
ruime mogelijkheden aan ontspanning, cul-
tuur, sport, medische zorgen… zorgen voor ex-
tra aantrekkingskracht voor de toekomst.

Het belang van  
aantrekkingskracht
Vele centrumsteden lopen leeg, het worden 
spooksteden. De bevolking klaagt over steeds 
minder leven in de stad. Nochtans groeien de 
meeste steden. Het is net het volk dat leven 
brengt in een stad. Toch gaat het gezegde ‘hoe 
meer volk, hoe meer vreugd’ niet langer op. 
Mensen hebben behoefte aan échte beleving, 
échte aantrekkingskracht. Die zaken kan je 
niet online kopen. Échte ontspanning en échte 
beleving draaien om veel meer dan parkings 
voor de dagelijkse boodschappen, moderne 
winkelcomplexen…

Échte beleving gaat over unieke troeven, die 
mensen uit de Stad, de nabije omgeving en 
toeristen samenbrengen om ervan te genieten. 
Die troeven kan je niet eenvoudigweg creëren. 
Je kan wel de aanwezige troeven zo uitspelen 
dat ze als uniek worden ervaren. Op die manier 
kent ‘Bad Herentals’ géén concurrenten in de 
regio. De unieke troeven zijn immers niet kopi-
eerbaar. Je moet ze alleen juist uitspelen. Meer 
toeristen bijvoorbeeld zorgen voor een ruimer 
inkomen, meer infrastructuur en meer leven. 
Het zijn allemaal zaken die rechtstreeks bijdra-
gen aan de welvaart en het welzijn van onze 
burgers. Zij kunnen genieten van steeds meer 
werkgelegenheid en ruimte om te ontspannen 
in een levendige binnenstad. Het betekent ook 
een positief vooruitzicht voor de toekomst van 
onze kinderen en kleinkinderen - in de ‘histori-
sche’ hoofdstad van de Kempen.

Met een groep vrienden van Herentals, die wo-
nen of geboren zijn in Herentals, zijn we gaan 
brainstormen over wat de aanzet kan zijn. We 
nemen jullie graag mee in onze dromen om van 
Herentals een heuse ‘Stad om te Herbronnen’ 
te maken, een voorbeeld dat tot navolging zal 
aanzetten…
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Kasteel Le Paige - gelegen aan de lang verga-
ne Boschpoort,  één van de ruim 10 poorten 
die Herentals ooit telde - is voor ons de nieuwe 
toegang tot een heus kuuroord. Dat dit domein, 
dat ooit deel uitmaakte van de stadsversterkin-
gen, al in de 18de eeuw door Jean Baptist Le 
Paige tot een ‘lusthof’ gemaakt werd, is waar-
schijnlijk een voorbode van onze droom. Een 
‘lusthof’ is een prachtige tuin waar het heerlijk 
vertoeven is, waar alle zinnen aangenaam ge-
prikkeld worden door 
de kleurrijke en 
w e l r i e k e n d e 
bloemen en 
het betoveren-
de gezang van 
vrolijke vogels. 

Wat als in Herentals…
Kasteel Le Paige de toegang tot een kuuroord is?

Het huidige arboretum en het huidige kasteel 
kunnen hun eeuwenoude bestemming weer in 
volle glorie herstellen!
 
Zingeving en tot rust komen staan centraal in 
de filosofie van een kuuroord. Lichaam en 
geest komen in balans en leiden zo tot een 
gezonder leven. Samen met het bestaande AZ 
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Herentals is het kuuroord de sleutel tot een 
nieuwe vorm van gezondheidszorg. Waar vroe-
ger onze zorgverstrekking uitsluitend de focus 
legde op genezen, is voor ons de herintegratie 
door revalidatie even belangrijk. Bovendien 
willen we door preventieve zorg en geneeskun-
de in het kuuroord van Herentals zo veel moge-
lijk vermijden dat er tot louter geneeskundige 
zorgverlening moet worden overgegaan.

Met een geschiedenis van 763 jaar is het AZ He-
rentals het oudste ‘gasthuis’ van de Kempen. 
Het professionele, dynamische en moderne zie-
kenhuis is met 800 medewerkers ook de op één 
na grootste werkgever van Herentals. Dat we 
onlangs getuige mochten zijn van de oprichting 
van REVAlution, het postrevalidatiecentrum 
van To Walk Again, is dan ook een duidelijk 
statement van de vooruitstrevende medische 
en technologische rol die AZ Herentals en haar 
medische teams spelen.

Wij vertrouwen erop dat de evoluties uit het rij-
ke verleden van Herentals ook in de toekomst 
een rol kunnen spelen. Ingrepen in de ruim-
telijke ordening zullen natuurlijk noodzakelijk 
zijn. Er is immers nood aan nieuwe infrastruc-
tuur voor revalidatie en ondersteunende dien-
sten voor de medische en paramedische zor-
gen. Ook de behoefte aan toegankelijkheid en 
parking is overduidelijk. Het vraagt wel om een 
mooie integratie in het groen. De praktische no-
den en de nood aan rust en meditatie kunnen 
zo gecombineerd worden. Ons ziekenhuis mag 
geen omgeving zijn waar je je alleen maar ziek 
gaat voelen. Het moet ook een huiselijke omge-
ving zijn, die je er ook psychisch bovenop kan 
helpen.

Een omgevingselement dat ook om aanpassin-
gen vraagt, is de spoorweg. Die kan meer ‘weg-
gemoffeld’ worden in een natuurlijke bedding. 
Dit biedt de omgeving meer rust en maakt een 
natuurlijke overgang naar de Netevallei moge-
lijk. De Netevallei achter het ziekenhuis opent 
zich helemaal en gaat naadloos over in het ver-
nieuwde Netepark.

Met een Olympiadelaan op palen zorgen we 
immers voor een ‘groene deur’, zodat een gi-
gantisch gebied zich voor ons opent. Door de 
Kattenberg en de omgeving van de Nete als 
wandel- en overstromingsgebied te integreren 
zorgen we zowel voor de veiligheid van de He-
rentalse burgers als voor een gebied met een 
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‘levende rivier’.  Met de lage oevers van de Nete 
is pootjebaden in de rivier immers mogelijk. De 
Nete is door de jarenlange inspanningen van 
de overheidsdiensten weer een gezonde omge-
ving geworden. Aan de oevers zorgen we voor 
een kuuroord met mogelijkheden en dienstver-
lening om te ontstressen. We dromen van sau-
na- en badmogelijkheden en een paramedisch 
centrum waar je terecht kan voor psychologi-
sche, fysische en mentale ondersteuning. De 
heuse zorgregio groepeert moderne vormen 
van preventieve en verzorgende geneeskunde. 
Van diëtiek tot massage, van psychologie tot 
ergotherapie, van huidtherapie tot kinesithe-
rapie, van logopedie tot podologie, van pedi-
cure tot schoonheidszorg, van gymnastiek tot 
fitness… Vanuit een oecumenische opvatting 
wordt ook voor religieuze ondersteuning en 
zingeving aan de toekomst gewerkt. Ook voor 
vzw’s en zelfhulporganisaties die ondersteu-
ning willen geven aan bepaalde doelgroepen - 
met een medische nood, verslaving of trauma’s 

- is ruimte voorzien.

Doordat het ziekenhuis zich over de spoorweg 
een weg kan banen in de nieuwe vallei wordt 
een nieuwe aanpak van reva-
lidatie mogelijk. Dicht bij het 
ziekenhuis zijn er revalidatie-
woningen met rechtstreekse 
verbinding naar het zieken-
huis. Zo krijgen langdurig re-
validerenden de kans om zich 
toch geïntegreerd in de maat-
schappij te voelen. Hoe meer 
we afstand nemen van het 
ziekenhuis, hoe meer nieuwe 
zones voor revalidatie zich 

ontplooien. We denken aan korte revalidatie 
voor medisch toerisme, korte revalidatie voor 
psychisch herstel, verblijfsmogelijkheden voor 
ontspanning in families, burn-outrevalidatie,  
sportieve revalidatie… We besteden ook extra 
aandacht aan het ontwikkelen van woongele-
genheden voor jonge senioren, zodat ze een 
sterke weerstand kunnen kweken en zodat hun 
gezondheidsproblemen hun dagelijkse activi-
teiten niet hypothekeren.

Kortom: een bruisend gebied van leven, maar 
in een tempo dat net iets rustiger mag zijn. De 
lieflijke wandelwegen afgewisseld met waterlo-
pen en groen verbergen echter onder de grond 
een heus netwerk van gangen voor assistentie, 
parkeermogelijkheden en de sterke ecologi-
sche aanpak van de bewoning, met centrale 
verwarming op basis van geothermie.

Voor ons ziekenhuis betekent dit nieuwe speer-
punt een sterke groei in verschillende vor-
men van revalidatiebegeleiding. Dit stimu-
leert medisch toerisme voor alle lagen van de 
bevolking. Het stimuleert ook de werkgelegen-
heid in Herentals. Dit leidt dan weer tot extra 
aantrekkingskracht voor de middenklasse…
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Met het kuuroord willen we ook 
plaats maken voor privétuin-
tjes die 
door fa-
m i l i e s , 
v r i e n -
den, in-
d i v i d u -
eel of als 
k o p p e l 
kunnen afgehuurd worden om tot 
rust te komen. We integreren ze in de open 
ruimte achter het viaduct van de Olympi-
adelaan, dicht bij de Nete en het Nete-
park. Enkele tuintjes zijn zelfs voor-
zien van een echt ‘blauw plekje’, 
een warmwaterbad gevuld met 
het water uit de warmwa-
terbronnen van Heren-
tals.

In de omgeving 
ontdekken we ook 
een zintuigenpad, 
een heilzame krui-
dentuin en zithoek-
jes. Deze geven de 
ruimte voor individuele ont-
spanning, zoals het bespelen van een 
muziekinstrument, lezen of rusten. Maar het 
kunnen ook plekjes zijn om samen te schaken, 
bij te praten of te kubben.

Op die manier kan de groeiende bevolking re-
kenen op een ruim aanbod aan tuinbeleving 
zonder zelf de ruimte te moeten voorzien of 
het onderhoud dagelijks te moeten uitvoeren. 
Het samenspel van tuin en tuinier is geëvolu-
eerd. Wie in de toekomst zijn volkstuintje wil 
laten bloeien, zit niet meer verscholen tussen 
de velden, maar vindt zijn of haar plekje terug 

tussen de rustgevende plaatsen die ontwikkeld 
werden.
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Wie een plek ontwikkelt om te herbronnen, 
moet natuurlijk ook denken aan de randvoor-
waarden. Zo gaat herbronning samen met be-
weging en sport, zoals we reeds in het thema 
‘Sportstad van Vlaanderen’ aangaven. Maar 
ook de geestelijke herbronning hoort tot de 
absolute noden. Hier denken we aan kunst en 
cultuur.

Een duik in het culturele verleden levert altijd 
inspiratie op voor het heden en voor de toe-
komst! Wij staan graag even stil bij Charles 
Auguste Fraikin. Hij werd in 1817 in Herentals 
geboren en ontpopte zich tot een vermaard 
beeldhouwer. Diverse onderscheidingen en 
tentoonstellingen brachten hem naar Brussel, 
Parijs, Londen, Wenen enz. Fraikin schonk het 
grootste deel van zijn gipsen modellen aan 
Stad Herentals, met de vraag om deze collectie 
eeuwig voor het publiek toegankelijk te ma-
ken, iets wat ook tot en met de restauratie van 
de Lakenhal een feit was. De beelden zijn uniek 
en vertellen verhalen van het Brussels stadhuis, 
voorname families en openbare monumen-
ten… De waarlijke kunst die deze beeldhouwer 
internationaal beroemd maakte, is in Herentals 
te bewonderen. Je hoeft er geen honderden ki-
lometers voor te rijden.

Onze nieuwe wandel- en fietspaden doorheen 
Herentals vormen het perfecte openluchtmu-
seum voor deze kunstparels uit het verleden. 
We halen de kunst uit de musea en brengen ze 
tot leven in de straten. We geven de verschillen-
de wandelpaden op strategische plaatsen extra 
luister door de historische beelden opnieuw 
af te gieten in kunststof en ze zo een plaats te 
geven in het landelijke landschap van Noorder-
wijk en Morkhoven, in het oude begijnhof en in 
het nieuwe park langs de oude stadsomwalling. 
Het nieuwe park verbindt het begijnhof met 
de verdwenen Koepoort aan het begin van de 
Sint-Jobstraat.

Wat als Herentals…
verrast met oude en nieuwe kunst,  
binnen en buiten?

Om de beelden betekenis te geven, worden ze 
vergezeld van bordjes die het roemrijke verle-
den van het afgebeelde weergeven en een foto 
van de nog bestaande beelden. De bordjes in-
spireren zo om ook de wereld buiten onze Stad 
te ontdekken. Door de beelden in kunststof ook 
een kleur mee te geven, zal het ene beeld op-
gaan in zijn omgeving, terwijl het andere net 
een scherp contrast vormt. De glimlach en de 
dynamiek van onze tijd zijn nooit ver weg.
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We blijven natuurlijk niet enkel stilstaan bij 
kunst uit het verleden. Ook het werk van jonge 
kunstenaars zorgt voor een gezellige dynamiek 
in de Stad: in cultuurcentrum ’t Schaliken, in de 
nieuwe Kunstencampus op de Molenvest, maar 
ook daarbuiten. Verrassende street art floreert 
in Herentals, alsof Banksy er is langs geweest!

Door de vernieuwing van de toegang tot het 
kuuroord aan Kasteel Le Paige worden ook 

de tuinen en de vijvers aan het Kasteel en het 
Koetshuis in ere hersteld. Het openbare do-
mein biedt ruimte voor tijdelijke kunsttentoon-
stellingen. Cultuur wordt toegankelijk voor 
bezoekers, bewust of onbewust op zoek naar 
kunst. 

Cultuur die laagdrempelig is brengt mensen 
bij elkaar. Zo denken we bijvoorbeeld aan het 
regelmatig organiseren van mobiele open-
luchtcinema’s, met aansluitende cinemabar. 
Het brengt buurtbewoners op een eenvoudige 
manier in contact met cultuur én met mekaar.

De aantrekkelijke wandelpaden door Herentals 
vormen een extra troef voor het aantrekken van 
toerisme, zowel dagrecreatie als verblijfstoeris-
me, zowel cultureel als sportief. Op het eerste 
gezicht lijkt dit een ongewilde extra drukte. Bij 
nader inzien is het net dit soort drukte die de 
individualiserende maatschappij nodig heeft 
om terug leven in de Stad te krijgen. Leven 
van blije mensen, zoals je ze ontmoet op je 
jaarlijkse vakantiebestemmingen. Nu moet je 
die jaarlijkse bestemmingen niet noodzakelijk 
meer boeken om van een ongedwongen sfeer 
te genieten. Deze visie bereik je niet van de ene 
dag op de andere. Het is een langzaam proces 
dat geleidelijk groeit door het uitspelen van be-
langrijke troeven, zoals de beschikbare histori-
sche, culturele en sportieve mogelijkheden.

Enkele troeven opsommen illustreert de vele 
toeristische mogelijkheden van Herentals. Cu-
linair toerisme zit in de lift. Vlaanderen smaakt 
alvast de Belgische Saffraan van de Saffraan-
boerderij in Morkhoven! Golfblcub Witbos in 
Noorderwijk combineert sport met eventmoge-
lijkheden. Art Center Hugo Voeten in Herentals 
staat op de 31ste plaats in de lijst van beste mu-
sea van België. Laat ons de fierheid over onze 
toeristische mogelijkheden delen en uitdragen.
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Een Stad met zorg voor haar bewoners moet 
zichzelf blijven vernieuwen. Onze Stad speelt 
haar troeven uit, zowel qua bereikbaarheid, 
zorg als werkgelegenheid. Met een gezonde 
geest in een gezond lichaam moet er ook tijd 
zijn om nieuwe dingen te ontdekken. Voor mas-
saconsumptie zullen shoppingcentra - met of 
zonder juridische procedures - blijven uitgroei-
en tot magazijnen en afhaalpunten. Al zullen 
ook daar de internetshops snel de room van de 
soep halen. Écht shoppen in Herentals vraagt 
om een beleving die je niet kan vinden in ande-
re steden. 

Met de ‘Stad om te Herbronnen’ zorgen we voor 
toegankelijkheid voor iedereen, voor aantrek-
kingskracht voor een brede laag van de be-
volking. Zo willen we bijvoorbeeld een winkel-
beleving creëren die men nergens anders kan 
terugvinden. Authentiek kunnen voelen, proe-
ven en genieten van het winkelen, daar streven 
we naar.

Het is dan ook nodig om van onze binnenstad 
een wandelstad te maken. Verbonden met 
de ‘nieuwe vaart’ doorheen de stad willen we 
onze Markt een fontein geven en bomen, zodat 
het natuurlijke karakter voelbaar is tot op het 
marktplein. Door ondergrondse afvalcontai-
ners - eerst in de drukste of dichtbebouwde ge-
bieden van Herentals, Noorderwijk en Morkho-
ven - zorgen we ervoor dat het steeds proper is. 
Een proper beeld dat we geleidelijk aan door-
heen gans Herentals, Noorderwijk en Mork-
hoven willen realiseren. Zorgen over wanneer 
IOK langskomt behoren tot het verleden. Op 
de groene en propere Grote Markt doen onze 
Lakenhal en het Boerenkrijgmonument het 
roemrijke verleden opleven. Maar de glamour 
van het verleden wordt doorgetrokken naar het 
heden. We willen dat de Zandstraat terug een 
unieke uitstraling krijgt in de Kempen.

Droom mee van een uitzonderlijke blik op de 
Zandstraat van de toekomst. Een straat die 

Wat als in Herentals…
de Zandstraat overdekt is?

zowel links als 
rechts een glazen 
plafond krijgt, 
zodat alle dagen 
droog winke-
len geen droom 
meer is, maar 
een realiteit. We 
kiezen voor een 
gespannen con-
structie, zodat er 
voldoende ruim-
te blijft voor hulpdiensten en bouwwer-
ken. De sfeer in de Zandstraat kan door-
heen het jaar aangepast worden aan de 
behoeften.

Door de nieuwe uitstraling van de 
Zandstraat wordt het ganse winkelcen-
trum nieuw leven ingeblazen. De popu-
lariteit van een dagje shoppen in Heren-
tals zit in de lift. Er zijn meer en meer 
nichewinkels te vinden, die authentieke 
producten aanbieden, die je niet in de 
grote shoppingcentra kan vinden. Of je 
nu nostalgisch of toekomstgericht bent, 
wie winkelt in Herentals geniet…

Maar deze sfeer mag niet eindigen bij 
de winkelstraat. We willen ook meer 
leven in de andere straten brengen. 
Nu de bussen uit het centrum zijn ver-
bannen en elektrische voertuigen hun intrede 
doen, willen we de laatste vorm van fijn stof 
ook aan banden leggen. Door het aanplanten 
van hagen naast de voetpaden maken we deze 
laatste niet alleen veiliger, maar kunnen de 
haagplanten het resterende fijn stof opvangen 
en verwerken. Nog beter dan bomen dus en ha-
gen nemen bovendien niet veel zonlicht weg. 
Steeds meer voetpaden zullen aangelegd wor-
den met vlakke structuren. Nu Roundup niet 
meer mag gebruikt worden, willen we toch niet 
overal onkruid moeten wieden. Onder haag-
planten groeit amper onkruid. Hagen zijn dus 
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onderhoudsvriendelijker dan bomen in een 
open perk. Niet de boom, maar wel het perk 
vraagt om continu onderhoud.

Dezelfde haagplanten willen we natuurlijk ook 
in de centra van Noorderwijk en Morkhoven 
brengen. Dit zorgt voor een herkenbaar karak-
ter dat je ervaart wanneer je met een elektrisch 
busje reist, wanneer je  het marathonparcours 

aflegt… Je voelt steeds weer hoe de Herental-
se boompjes eigen haagplanten zijn geworden. 
De haagjes creëren een groener gezichtsveld en 
een zuivere omgeving.



Met een team van vrienden van Herentals blijven we nadenken over 
hoe we onze Stad - de Stad van en voor burgers - weer tot de hoofdstad 

van de Kempen kunnen maken. Niet noodzakelijk in het aantal inwoners, 
maar in de beleving en de appreciatie van haar burgers en bezoekers.

Door van Herentals dé plaats te maken om te herbronnen, koppelen we maat-
schappelijke doelen aan onze sociale en lokale economie. Want meer werk, 
meer bezoekers en gezondere burgers betekenen ook meer koopkracht, meer le-
ven en meer geluk.

Ook met dit project rekenen we op een brede publiek-private samenwerking, 
waarbij overheden, verenigingen, organisaties en ondernemers elkaar vinden. De 
combinatie van strategische visies werkt motiverend. Sommige projecten lijken 
ver weg, andere zijn best eenvoudig realiseerbaar. Allen zijn ze wel op mekaar 
afgestemd, zodat het resultaat versterkend kan werken.

En wat met Herentals als dé sportstad van Vlaanderen? Of Herentals als dé idea-
le woonstad? Zijn deze dromen begraven? Neen, absoluut niet. We brengen met 
Herentals als dé plaats om te herbronnen een laatste luik van een toekomstvisie 
die iedereen bij onze Stad betrekt. De drie plannen sluiten namelijk naadloos 
op mekaar aan en kunnen elkaar enkel versterken. Het blijft natuurlijk als een 
paal boven water staan dat wie wil herbronnen ook best kan bewegen. En wie 
beweegt, moet zich goed in zijn vel voelen…

Toen Jules Verne schreef over een ballonreis rond de wereld in 80 dagen, leek 
dat onrealistisch. Vorig jaar deed een Rus dat in 11 dagen. Ook wij dromen, maar 
zonder een deadline te zetten, wel met een visie. We willen onze hele Stad inspi-
reren, motiveren en aanzetten tot actie. In de 15de eeuw bouwden de Heren-
talsenaren de Sint-Waldetrudiskerk, in de 21 ste eeuw bouwen ze hun droomplek 
om te herbronnen.

We dagen graag elke Herentalsenaar uit om samen met ons deze droom waar 
te maken. Heb je zelf inspirerende ideeën, dan vernemen we het graag.

Je bent van harte welkom op watalsherentals.be, de website waar we ideeën 
sprokkelen voor de toekomst van Herentals. Zowel jouw mening over bestaande 
ideeën als nieuwe ideeën blijven van harte welkom. 

Wie wil genieten van een rustige oude dag, wie wil ontsnappen aan de drukte 
van het hedendaagse bestaan, wie zich wil omringen met de nodige zorg, wie wil 
genieten van kunst en cultuur… kan in Herentals terecht. Daar kan je écht her-
bronnen, zowel lichamelijk als geestelijk.

‘Zoek niet naar de fout, zoek een oplossing,’ wist Henry Ford reeds te zeggen. Ook 
wij zijn niet op zoek naar redenen dat een plan kan mislukken, maar wel naar 
initiatieven die plannen doen lukken. Zoek jij mee?

Wat als Herentals…


