
dé GEDROOMDE 
WOONPLAATS 
van Vlaanderen is?

WAT ALS HERENTALS…
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Bovenstaande vraag is er eentje die ons eigen-
lijk allemaal aanbelangt. Ieder van ons leeft 
in een stad, een wijk, een buurt… en veel van 
onze levenskwaliteit hangt hiervan af. Een 
gedroomde woonplaats heeft natuurlijk heel 
wat faciliteiten nodig. Elke levensfase heeft 
daarbij haar eigen eisen. Van jong tot oud, 
van sport & spel tot onderwijs, van bereikbare 
omgeving tot verplaatsingen zonder beper-
kingen, van woonomgeving tot werkomgeving  
… Misschien vind je zelfs je droomjob in die 
gedroomde woonplaats!

Wat als Herentals…
dé Gedroomde Woonplaats van Vlaanderen is?

Wat als door Herentals…
weer water loopt?

Recente onderzoeken tonen aan dat stressni-
veaus dalen in een ‘groene’ omgeving, maar 
dat de impact ervan nog versterkt wanneer er 
water aanwezig is. De kracht van een ‘blauwe’ 
omgeving, gecreëerd door waterlopen, meren 
en zelfs fonteinen, heeft een directe positieve 
impact op ons welbehagen. Ook in stedelijke 
structuren heeft de aanwezigheid van water, 
zoals in kanalen en rivieren,  een positieve in-
vloed op het zich goed voelen. Naast de ‘ver-
groening’ van de stad is er dus duidelijk ook 
nood aan ‘verblauwing’.

En wat als we dat in Herentals nu eens letter-
lijk nemen? Als we dat wat Herentals deed 
ontstaan terug naar de binnenstad brengen? 
De brug over de Nete bracht Herentals ooit tot 
bloei, omdat reizende handelaars en edellie-
den ons zo konden bereiken. Herentals werd 
een omwalde stad met grachten en waterlo-
pen doorheen de stad. Door het bevaren van de 
Nete groeiden we ook economisch. Rond 1840 
werd een kanaal dwars door Herentals gegra-
ven. Het Kempisch Kanaal werd een voltreffer 
voor de verdere uitgroei van onze stad.

Spijtig genoeg verloren we zowel de waterlo-
pen rond onze omwalling, de waterlopen door-
heen de stad als het Kempisch Kanaal. Ten tijde 
van de Duitse bezetting, in 1940, werd het ka-
naal gedempt, onder andere om besmettings-
gevaar te vermijden.

Onze wereld is continu in verandering. De stad 
groeit altijd verder. Vandaag is de nood aan ver-
groening en leefbaarheid voelbaar. Door weer 
water in Herentals te brengen, verhogen we 
de gezelligheid, de leefbaarheid en de integra-
tie. Water in een moderne stad staat niet voor 
industrie en watervoorziening, maar wel voor 
mensen dichter bij elkaar brengen. En in het 
geval van Herentals herstelt het toch ook een 
beetje de oude glorie!

Wij houden allemaal van een leefwereld waar 
mensen elkaar echt ontmoeten, waar ruimte 
is voor persoonlijk contact, waar een echte 
gemeenschap zich vormt. Wij voelen ons goed 
in een woonplaats waar de levenskwaliteit 
inspirerend werkt. Wij voelen ons gelukkig in 
een groene omgeving waarin mensen elkaar 
echt ontmoeten. 

Talrijke ideeën passeren de revue wanneer 
we over onze gedroomde woonplaats begin-
nen na te denken. Wij gaan alvast aan de slag 
met enkele originele, maar ook ingrijpende 
ideeën over aanpassingen aan Herentals. Zo 
zetten we onze eerste stappen op onze weg 
naar Herentals als dé Gedroomde Woonplaats 
van Vlaanderen.
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Door de Belgiëlaan en de Augustijnenlaan, ook 
gekend als de ‘gedempte vaart’, weer open te 
graven, krijgt de stad een nieuwe look. Het kui-
eren langs het water geeft de stadsbeleving iets 
extra. We denken aan een kleine loop, van het 
huidige station tot aan de McDonald’s. Groot 
genoeg om het plezier van water doorheen de 
stad te voelen. Klein genoeg om het onderhoud, 
de veiligheid en de beleving te optimaliseren. 
Door verschillende niveaus te creëren zorgen 
we bovendien voor een veilige omgeving, ook 
bij grote regenval, doordat nieuwe opvangmo-
gelijkheden ontstaan.

De nieuwe ontwikkelingen bieden ook nieuwe 
kansen om de stad verder te doen groeien. 
Kuieren langs het water kan je niet alleen in de 
groene zone van de Netevallei, maar ook wan-
neer je door de stad wandelt. We zien nieuwe 
kanaalterrassen, die half op en half uit het water 
worden aangelegd. Wonen aan de Belgiëlaan 
en de Augustijnenlaan krijgt zo een nieuwe 
sfeer. Geen druk verkeer, maar een rustgevend 
karakter, dat ontstaat door slechts langs één 
zijde van het water doorgaand verkeer toe te 
laten. De andere zijde geeft dan weer de voet-
ganger en de fietser de rust van weleer terug. 
Een wandelbrug biedt je bovendien een nieuw 
zicht en brengt je over de Ring naar het gedeel-
te tussen de Ring en de jachthaven. Ook hier is 
een wandelpad langs het water, met integratie 
van sport en spel aan het water.

Maar Herentals, en zeker de jeugd, stopt niet 
aan de jachthaven. Over een avontuurlijke 
brug kan je de overkant bereiken, waar een 
heus speelbos voor de jeugd wordt ontwikkeld. 
Sport en spel brengen jong en oud samen. In 
het bos vinden we sport en spel voor jongeren, 
maar ook een hoogteparcours met touwen. De 
jachthaven ontwikkelt zich dan weer verder 
met onder andere rustplaatsen met banken 
aan het water. Wie een wandeling doorheen 
Herentals maakt, kan dus van elk moment ge-
nieten.

Met het oog op betaalbaar en mooi wonen wor-
den kansen gegeven aan projectontwikkelaars 
om naast het Kempisch Kanaal nieuwe hoog-
bouwwoningen te creëren. Ze beantwoorden 
aan de noden van een steeds groeiende stads-
omgeving. Toch kunnen ze - door de integratie 
van water - ook de rust blijven garanderen. Door 
kanaalzicht toe te voegen worden het niet zo-
maar wat extra appartementen voor Herentals. 
Het gaat vooral over de integratie van ‘groen’ 
en zelfs ‘blauw’ wonen en leven in de stad. 

Dat laatste is een belangrijk streven. Het gaat 
uiteraard om veel meer dan gewoon wat ‘boot-
jes en eendjes’ in Herentals toe te laten. 

De mobiliteit moet ook aangepakt worden. 
Dromen jullie mee?
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Wat als in Herentals…
iedereen mobiel kan zijn?

Gaan en staan waar je wil, wanneer je wil en 
zonder beperkingen. Dat is vrijheid. En die vrij-
heid vraagt om overal veilig te geraken. Reke-
ning houdend met mogelijke beperkingen. We 
denken dus ook aan ouderen of mindervaliden, 
aan revaliderenden en kinderen. Maar ook aan 
de kans om deel te nemen aan onze gemeen-
schap zonder hiervoor een auto te moeten ko-
pen. Of snel in de stad zich verplaatsen zonder 
in de file te staan. Je kunnen verplaatsen - naar 
werk, winkel, uitgaansbuurt, dokter of dierba-
ren… - is een basisvoorwaarde voor deelname 
aan het maatschappelijke leven.

Met Herentals als gedroomde woonplaats wil-
len we ook de mobiliteit optimaliseren. Ja, je 
boodschappen moeten thuis geraken. De huidi-
ge logica wil dat we met de auto voor de deur 
van de winkel kunnen parkeren en voor de deur 
van ons huis. Maar wat als we in de logica van 
de toekomst helpen met de boodschappen 
thuis te brengen? Wat als je ergens kan par-
keren en overstappen op de fiets van je eigen 
wensen? Een elektrische leenfiets, een driewie-
ler voor pakjes of een fiets waar de winkelwa-
gen van het warenhuis zich mee verbindt… ?

We geloven in een nieuw sociaal project waar-
bij een geïntegreerde mobiliteitsmaatschappij 
zorgt voor maximale mobiliteit in Herentals. 
Met zelfrijdende busjes verbinden we de rand-
parkings, ons ziekenhuis, onze woonzorgcen-
tra, sportcomplexen, scholen, supermarkten, 
winkels, uitgaanscentra… met de binnenstad. 
Ook Noorderwijk en Morkhoven worden door 
de busjes met de Herentalse binnenstad ver-
bonden. De bussen rijden lussen in een 8. Zo 
kan je steeds op de kortste manier op je be-
stemming of thuis geraken. De busjes zijn niet 
nieuw, al zijn ze in België nog niet toegepast. Ze 
bieden plaats aan 8 personen en 2 rolstoelen of 

je eigen boodschappen. Ze rijden zelfstandig en 
kunnen dus vroeg beginnen en laat eindigen. Er 
kunnen er meer ingezet worden in drukke pe-
riodes en minder in de daluren. We voorzien 
maximaal eigen beddingen, maar rijden als 
enige ook door de winkelstraten, die zo weer 
gezelliger worden om te winkelen.

De gekende grote bussen van De Lijn kunnen zo 
tijd winnen en uit de binnenstad blijven, zonder 
afbreuk te doen aan de plaatselijke mobiliteit. 
Een win-win, voor veiligheid in de stad en mo-
biliteit in en naar de stad. We willen verder gaan 
en een brede groep vrijwilligers mobiliseren 
om mobiliteit in de stad te delen. Zo kunnen 
sportieve fietsers met mooie riksja’s mensen 
en pakjes vervoeren. Zo’n initiatief biedt mo-
gelijkheden voor mensen die moeite hebben 
om zich te integreren in de maatschappij of op 
de arbeidsmarkt. Het initiatief kan de plaatse-
lijke mobiliteit verbeteren en tegelijk een soci-
aal-economisch project zijn.
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We zien het initiatief als een Autonoom Ge-
meente Bedrijf waarin ook bedrijven en vzw’s 
participeren om zo het draagvlak en de eco-
nomische haalbaarheid te maximaliseren. Me-
dewerkers worden op alternatieve manieren 
beloond. Zo kunnen bijvoorbeeld ook gepen-
sioneerden of arbeidsongeschikten bijdragen 
aan dit nieuwe geheel.

De mobiliteit van een stad maximaliseren kan 
niet zonder de bereikbaarheid te maximalise-
ren. Daarbij denken we onder ander aan het 
zo efficiënt mogelijk inzetten van onze par-
kings. We dromen luidop van een ondergrond-
se parking in de buurt van de Olympiadelaan, 
van waaruit je ook snel het centrum bereikt, 
en een park & ride parking aan afrit 22 van de 
E313. Beide parkings zullen verbonden worden 
via de eerder vermelde lussen van de zelfrijden-

de busjes. Zo is er niet alleen een verbinding met 
Herentals-Centrum, maar ook met Noorderwijk 
en Morkhoven. De vlotte bereikbaarheid van 
de twee landelijke deelgemeentes betekent 
een meerwaarde voor wie er woont. Ook voor 
de toeristen willen we inzetten op uitgeruste 
parkeergelegenheden voor motorhomes. 
We denken hierbij aan de buurten van het Ne-
tepark en de jachthaven. Ook de omgeving van 
het populaire fietspad over de oude spoorweg-
bedding Herentals-Aarschot, die door Noorder-
wijk en Morkhoven loopt, biedt mogelijkheden. 
Het wordt extra heerlijk vertoeven in elk hoekje 
van Herentals. 

Voor ‘koning auto,’ hopelijk in de toekomst 
niet-vervuilende elektrische wagens, willen we 
kleine parkeerhuizen ontwikkelen, liefst aan 
de toegang van een straat. Je kan nog wel laden 
en lossen voor je eigen huis, je eigen winkel. Na-
dien kan je je auto veilig parkeren in de parkeer-
huizen. Omdat je geen garages en permanente 
parkeerplaatsen bij alle woningen moet voor-
zien, creëert het meer ruimte voor ‘groen’ en 
misschien zelfs ‘blauw’ vlak bij je huis en in je 
straat. We denken ook aan mogelijkheden voor 
‘groene gevels’, wat de zuiverheid van de lucht 
ten goede komt. Op termijn zouden al onze ini-
tiatieven 50m2 extra groen opleveren voor elke 
straat. Een aangenamere leefomgeving is het 
resultaat.

We hebben nu al verschillende keren naar bus-
vervoer en onze toekomstvisie daarop verwe-
zen. Dat brengt ons logischerwijze bij het naden-
ken over een ander openbaar vervoer-middel, 
dat onlosmakelijk met Herentals is verbonden: 
de trein. Wie ‘trein’ zegt, zegt ook ‘station’. 
En wij in Herentals hebben uiteraard een stati-
on. Ontegensprekelijk heel belangrijk voor de 
mobiliteit. Op de volgende pagina’s dromen wij 
alvast over ons ‘station van de toekomst’.
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Wat als in Herentals…
het station buiten het centrum ligt?

Dagelijks komen ruim 900 auto’s aan- en afge-
reden aan ons station. De vraag naar parking 
in de omgeving van het station overstijgt het 
aanbod. Bussen rijden af en aan om mensen 
op hun bestemming te brengen. Het station 
fungeert deels als een poort van de Kempen en 
trekt daardoor veel volk, maar ook veel ver-
keer aan.

Niet alleen het station is een trekpleister voor 
het verkeer. Ook de E313 met drie afritten voor 
Herentals zorgt voor dagelijks fileleed. Voeg 
daarbij nog het verkeer dat via afrit 21 van de 
E34 naar Herentals rijdt en je weet dat het ver-
keer meer en meer dichtslibt. We stellen ons 
dan ook de vraag hoe we de aantrekkingskracht 
van Herentals kunnen behouden en tegelijker-
tijd de verkeersdrukte kunnen afbouwen. Dage-
lijks in het nieuws komen willen we wel, maar 
met positieve berichten, niet als startplaats en 
eindplaats voor de files naar en van Antwerpen!

Wat als het station in Wolfstee een echte upgra-
de krijgt? Door Station Wolfstee verder uit te 
bouwen, kan een deel van de drukte rond het 
station in het centrum afgebouwd worden. Aan 
het Station Wolfstee en aan de afrit Herentals 
Industrie van de E313 wordt extra parking voor-
zien. Elke 30 minuten kan je er een trein richting 
Antwerpen nemen. Ook via de fietsostrades, die 
reeds in aanbouw zijn, is het Station Wolfstee 
goed bereikbaar. Uiteraard passeren onze zelf-
rijdende busjes er ook. De ligging, bereikbaar-
heid en faciliteiten van het Station Wolfstee zor-
gen ervoor dat carpoolen en de combinatie van 
trein- en fietsvervoer groeien. 

Het Station Wolfstee wordt niet louter een 
aantrekkingspool voor efficiënt transport. Het 
wordt één van de architecturale visitekaartjes 
van onze stad. We denken hier aan het station 
van Luik-Guillemins als inspirerend voorbeeld. 
Uiteraard willen we de grootsheid van die Waal-
se architectuurparel niet evenaren! Wij denken 
aan een betaalbaar station met veel hout. Hout 
zorgt voor een warm, verwelkomend gevoel en 
voor integratie met de natuurlijke omgeving. 

Het station ligt immers aan de rand van de 
Kempische Heuvelrug, één van de groenste re-
gio’s van Vlaanderen. Het station verbindt deze 
rustige groene omgeving aan de ene kant met 
de industriële omgeving aan de andere kant. 
Het station wordt één van onze belangrijke 
visitekaartjes. Het symboliseert immers waar 
Herentals voor staat. Een groene stad met veel 
aantrekkingskracht voor scholen, bedrijven, 
winkels en toerisme.

Station Wolfstee uitbouwen tot een aantrekke-
lijk mobiliteitscentrum betekent dat het stati-
on in het centrum een beetje ontlast wordt. 
Toch wordt er niet geraakt aan de status van 
dit station als mobiliteitscentrum nummer 
1 voor Herentals. We willen immers intensief 
werken aan de dynamiek in en rond ons stati-
on in het centrum. De talrijke ongebruikte ran-
geersporen, overblijfselen uit ons industrieel 
en militair verleden, verdwijnen. Zo creëren 
we ruimte voor bewoning, kantoren en uiter-
aard voor groen. Wie in het station passeert om 
naar school te gaan, te gaan werken, te gaan 
winkelen… moet een positief gevoel rond de 
stationsbuurt ervaren. De stationsbuurt moet 
niet alleen een efficiënt mobiliteitscentrum 
zijn, maar ook een aangename ontmoetings-
plaats. Vele zaken kunnen hiertoe bijdragen, 
zoals een attractieve bistro, een ruimte van de 
Academie voor Beeldende Kunsten…

Wat als Herentals...
twee stations als  
visitekaartje heeft?
Het Station Centrum en het Station Wolfstee 
op een weldoordachte manier uitbouwen en 
verfraaien, biedt voordelen op vele vlakken. 
Dagelijkse files zullen er niet door verdwijnen, 
maar wel worden bestreden. En het is zeker en 
vast een krachtige mobiele stap in de richting 
van Herentals als dé Gedroomde Woonplaats 
van Vlaanderen: een stad waar werken en le-
ven een plezier zijn!



Wanneer je bovenstaande teksten hebt gelezen, voel je dat we willen 
werken aan een stad vol positivisme. Met een divers team blijven 
we nadenken over de toekomst van Herentals. Daarbij willen we aan-
stekelijk werken en zo veel mogelijk mensen aan het dromen zetten. 

Met die dromen willen we letterlijk en figuurlijk nieuw leven door He-
rentals laten stromen, willen we de stad ‘vergroenen’, willen we het 
toerisme en de economie doen bloeien… We willen werken aan een 
ideale en veilige leefomgeving voor onszelf, voor onze kinderen en 
kleinkinderen… In Herentals is het immers aantrekkelijk Wonen, 
Wandelen, Werken en nog zoveel meer. 

‘Wat als Herentals… dé Gedroomde Woonplaats van Vlaanderen 
is?’ sluit naadloos aan bij ‘Wat als Herentals… dé Sportstad van 
Vlaanderen is?’ De ideeën van beide projecten versterken elkaar. De 
projecten zijn allebei gebaseerd op een ‘hart voor Herentals, Mork-
hoven en Noorderwijk’. De projecten zijn gebaseerd op fierheid op 
de geschiedenis van de stad, maar vooral op een open blik op de 
toekomst van de stad. De tijd staat nooit stil, zeker niet in Herentals.

We dagen graag elke Herentalsenaar, Noordewijkenaar en Morkho-
venaar uit om samen de toekomst van onze stad uit te tekenen. 
Woon je in een appartement in de Zandstraat in Herentals? Ligt je 
huis aan de Ring in Noorderwijk? Heb je een woning gekocht in de 
Draaiboomstraat in Morkhoven? … De dromen van alle inwoners 
verdienen evenveel aandacht. Heb je inspirerende voorstellen? We 
vernemen het graag. 

Je bent van harte welkom op watalsherentals.be, de website waar 
we ideeën sprokkelen voor dé Gedroomde Woonplaats van Vlaande-
ren, dé Sportstad van Vlaanderen… Wordt zeker vervolgd!

We willen inspiratie betekenen voor Herentals. 
Herentals kan inspiratie betekenen voor anderen. 

Van Gedroomde Woonstad tot Beste Woonstad? 

Wie weet!

Wat als Herentals…


