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De stad Herentals heeft niet echt een bijnaam. 
Voor de bewoners van Herentals zijn er wel 
twee bijnamen, gebaseerd op legendes. De 
‘klokkenververs’ verwijst naar het verhaal 
waarin Herentalse notabelen de klokken van 
het belfort lieten schilderen, zodat de klokken 
niet zouden roesten. Dat ze daardoor geen 
mooie klanken meer zouden produceren, werd 
door de ijverige notabelen over het hoofd 
gezien. De ‘peestekers’ komt voort uit het ver-
haal waarin een poortwachter de stadspoort 
vergrendelde met een grote wortel, omdat hij 
de grendel verloren had. Dat het vee de wortel 
zou opeten, daar dacht de slimme poortwach-
ter niet aan.

Terugblikken op en fantaseren over het verle-
den van Herentals doen we met de glimlach en 
is altijd de moeite waard.

Maar wat nog interessanter is, is vooruitblik-
ken naar en dromen over de toekomst van 
Herentals. In dit document schetsen we de 
mogelijkheden van Herentals om dé Sportstad 
van Vlaanderen te worden. Sporten is bewe-
gen en bewegen is een zegen, zeker voor een 
levendige stad als Herentals. Krijgt Herentals 
in de toekomstige geschiedschrijving dan toch 
een bijnaam? ‘Dé Sportstad van Vlaanderen’ 
begint met erover te dromen vanaf vandaag.

Het leven in Herentals is goed. Wij willen ont-
dekken waarom en hoe het veelzijdige ele-
ment ‘sport’ het leven in deze stad nog beter 
kan maken.

Doordat sport zo vele ladingen dekt, kan ze 
ook alle lagen van de bevolking bereiken. 
Iedereen vaart wel bij sport. Sportief zijn lijkt 
vanzelfsprekend, maar dat is niet altijd zo ge-
weest. Tot in de helft van de vorige eeuw was 
sport een luxeproduct. Het was vaak iets voor 
rijkere mensen, niet iets voor de gewone man. 
De voorbije 50 jaar is er een enorme sportieve 
evolutie gepasseerd doorheen alle lagen van 

de bevolking. Vandaag de dag is sport dan 
ook iets waar iedereen van kan genieten. Het 
belang van sport voor allen kan niet genoeg 
beklemtoond worden. Het staat nu als een 
paal boven water dat sport goed is voor de 
gezondheid. Vanuit deze vaststellingen kijken 
we dan ook benieuwd uit naar de sportieve 
evolutie de volgende 50 jaar. We willen alvast 
samen streven naar Herentals als dé Sportstad 
van Vlaanderen. Want een sportstad is een 
gezonde stad voor alle inwoners!

Naast de positieve invloed op de gezondheid 
van de Herentalsenaren heeft sport nog een 
tweede belangrijk voordeel. Ook de economie 
krijgt een boost. Mensen uit de omgeving ko-
men naar dé Sportstad van Vlaanderen omwil-
le van het sportieve aanbod. De centrumfunc-
tie die Herentals heeft voor de omgeving wordt 
verstevigd. De inwoners van Grobbendonk, 
Herenthout, Lichtaart, Nijlen, Olen en Westerlo 
zullen nog meer naar Herentals afzakken. Meer 
volk, dus meer leven in de stad. De Herental-
se economie plukt de vruchten! 

Wanneer Herentals een gezonde en sportie-
ve stad is, met een groeiende economie, dan 
straalt dit uiteraard af op het imago van de 
stad. Het aanzuigeffect van een goed imago 
is niet te onderschatten. Het zorgt voor het 
aantrekken van toeristen, van nieuwe inwo-
ners, van werkgelegenheid… Die veelzijdige 
aantrekkingskracht is superbelangrijk voor 
een stad met het oog op een bloeiende toe-
komst. De tijd dat de poorten van Herentals 
vergrendeld werden, ligt duidelijk mijlenver 
achter ons!

Gedreven door de sportmicrobe kunnen we 
alvast beginnen plannen. Hoe kunnen we de 
droom om Herentals tot dé Sportstad van 
Vlaanderen te maken realiseren?...

Wat als Herentals... 
dé Sportstad van Vlaanderen is?

https://www.watalsherentals.be
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Het domein van Sport Vlaanderen Herentals 
is hiervoor de perfecte locatie. Niet ver van het 
stadscentrum, maar toch midden in het groen. 
Gelegen in natuurgebied en recreatiegebied. 
Sport Vlaanderen Herentals in een nieuw 
kleedje steken biedt geweldig veel mogelijkhe-
den. Wanneer we het juiste kleedje kiezen, 
zal de sporttempel iedereen het nakijken 
geven.

Het Netepark krijgt Olympische allures en 
zorgt voor een unieke beleving. Door de se-
mi-overdekte structuur kan buiten zwemmen 
bijna het ganse jaar door, nauwelijks afhan-
kelijk van onze Belgische weergoden. Met 50 
meter-banen verwelkomen we ook de zwem-
toppers. Watersport in het Netepark betekent 
sporten in een warme, sfeervolle omgeving in 
plaats van in een galmende chloorlocatie. 

Zij die kiezen voor skipret in plaats 
van waterpret kunnen zich uitleven op 
de borstelpiste. De berg is er nog. Het 
onkruid wieden en de sfeer doen her-
leven kan ons zomer en winter meer 
plezier brengen. Binnenkort dus een 
skihut naast de zomerbar?

Wat als Herentals... 
een nieuwe sporttempel krijgt?

Het speelzwembad wordt vergroot en transpa-
rant overdekt. De voormalige visvijver wordt 
geïntegreerd aan het Netepark, zodat er terug 
een strand en een recreatievijver kunnen 
zijn. Ook peddelen met bootjes of waterfietsen 
is sport!

De moeder van alle sporten, namelijk atletiek, 
verdient een moderne piste. De atletiekpiste 
krijgt 8 banen, waardoor nationale en interna-
tionale wedstrijden eindelijk kunnen plaatsvin-
den. Met zulke infrastructuur moet Herentals 
kunnen rekenen op meer events. We mogen 
dan al fier zijn op Herentals Fietst en Feest, 
toch hebben we nog veel meer te bieden.

Sport beleven in een uniek kader, daarvoor 
moet je niet meer naar de grootsteden. Onze 
sporttempel van de toekomst heeft een capaci-
teit van 4000 tot 6000 toeschouwers. Het wordt 
een vernieuwde versie op de huidige locatie, 
met veel meer functies. 

Glazen wanden zorgen voor de integratie van 
de natuur met de binnenruimtes. Sporten 
binnen betekent dus niet per se afsluiting van 
het zonlicht. Door de brede inzetbaarheid 
kan onze sporttempel een echte trekpleister 
worden, voor indoor sporten en voor evene-
menten. 

De allures van Herentals als centrumstad 
van de Kempen kunnen er alleen maar door 
groeien.

https://www.watalsherentals.be
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Wat als Herentals... 
iedereen aan het bewegen krijgt?
In Herentals-centrum, Noorderwijk en Morkho-
ven zijn sportieve stimulansen in overvloed.

Herkenbare sportbewegwijzering wijst de 
weg naar sportclubs, -infrastructuur, -events…

De Herentalse sportcheque is verkrijgbaar bij 
Herentalse handelaars en bij de stad zelf. Je 

kan er iemand een sportief cadeau mee geven. 
Bedrijven in Herentals kunnen er hun werkne-
mers een sportief extraatje mee bezorgen. Zo 
zorgt de Herentalse sportcheque voor een sa-
menwerking tussen middenstand, industrie en 
stad. Samen stimuleren ze sport in de stad.

Sportparken in Noorderwijk en Morkhoven, 
waar jong en oud kunnen spelen en sporten, 
nodigen iedereen uit om te bewegen. Bewegen 
wordt gekoppeld aan sociale contacten, want 
ook koffiebars zijn voorzien. Van petanque 
tot speeltuin, van fitness tot sportplein… We 
willen de Herentalsenaren doen bewegen en 
de sociale omgang weer bevorderen.

Mogelijkheden voor openluchtfitness in de 
wijken zorgen voor een link tussen het dage-
lijkse leven en sport. Zowel Dikberd als Witbos 
kunnen heel wat bieden op dat vlak.
Wandelvergaderingen op de industrieterreinen 
verbinden werken met sport en vice versa. Een 
gezonde geest in een gezond lichaam is hierbij 
het motto. 

De Belgische sport bij uitstek, fietsen, heeft de 
wind in de zeilen. Met de nieuwe fietsostrades 
is de fiets een ideaal en snel vervoermiddel 
om naar Herentals te komen. De plannen zijn 
bekend en de werken zijn gestart. Laat ons nu 
ideeën bedenken om zo veel mogelijk men-
sen met de fiets naar onze stad te lokken, 
om er te werken, te winkelen of te ont-
spannen. Een fiets parkeren in de fietsrekken 
van de horecazaken of de fietsstallingen van 
ondernemingen is gemakkelijk en gratis!

Sporten is voor jong en oud, voor fysiek sterke 
maar ook voor fysiek uitgedaagde personen. 
Met het revalidatiecentrum van To Walk Again 
in de buurt mogen we ook de G-sporter niet 
vergeten. Alle accommodatie in onze plannen 
staat ook open voor de G-sporter of minder 
mobiele medemens. Faciliteiten als schom-
mels voor rolstoelen, openluchtfitness voor 
G-sporters… moeten mogelijk zijn.

https://www.watalsherentals.be
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Wie het loopvirus écht te pakken heeft, wil zich 
natuurlijk wagen aan een marathon. Daarvoor 
moet je in de toekomst niet meer naar New 
York, Parijs of Londen, want Herentals krijgt 
zijn eigen marathon.

De Herentalse Marathon kan je elke dag van 
het jaar lopen. De unieke marathon, een com-
plete lus, loop je langs de mooiste plekken 
van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. 
Schermen langs het parcours, gevoed door je 
smartphone, tonen je tijd. Er is geen unieke 
winnaar. Er zijn wel winnaars per week, maand 
en jaar. De Herentalse Marathon kan je ook 
wandelend of fietsend afleggen. Is 42195 m 
toch wat te hoog gegrepen voor jou? 

Er zijn verschillende verkortingen van de 
afstand voorzien, zodat iedereen voor zijn of 
haar minimarathon op maat kan kiezen.

Het parcours brengt je langs de Nete, Sport 

Vlaanderen, de Toeristentoren, het Kempisch 
Kanaal, het Eilandje en via de oude spoor-
wegbedding naar Noorderwijk en Morkhoven. 
Daar blijven de groene velden en de mooie 
bosjes van de regio ons verrassen, evenals de 
uitgestrektheid van het domein van Golfclub 
Witbos. Lopen, wandelen of fietsen langs 
Herentalse natuur, stad en water: dé unieke 
combinatie van sport- en natuurbeleving!

Starten kan je op heel wat plaatsen, zodat je 
stap voor stap kan oefenen om je talent bij 
te schaven. Fitte werknemers kunnen zelfs 
starten aan het industrieterrein. Een marathon 
loop, wandel of fiets je niet vanaf dag één. 
Door te starten met enkele kilometers en op 
te bouwen in lussen van 5 of 10 km, of een 
combinatie ervan, boek je vooruitgang en 
resultaat. Doordat de tocht je langs bijna elk 
hoekje van Herentals voert, blijft de sport niet 
verborgen in afgelegen sportinfrastructuur. Het 
is te midden van de bevolking. De Herentalse 
Marathon werkt aanstekelijk. Je maakt er nieu-
we vrienden door. 

Je kan mensen online uitdagen, de resultaten 
waarop je fier bent delen op social media, heel 
het jaar door. Zo kunnen verschillende duurza-
me tornooien ontstaan. 

Wie heeft het meeste getraind? 
Wie heeft het meeste vooruitgang geboekt? 
Wie is de winnaar van de Herentalse Mara-
thon? 

Niet 1 dag per jaar, maar het hele jaar door… 
New York, Parijs, en Londen krijgen een even-
knie in de Kempen.

Wat als Herentals... 
een marathon krijgt?

https://www.watalsherentals.be
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Er is dus heel wat stof tot nadenken wanneer 
we de vraag stellen: Wat als Herentals dé 
Sportstand van Vlaanderen is? Het is geen 
utopie, wanneer we er samen aan werken. Het 
idee wordt gedragen door een nieuwe brede 
organisatie. Wij pleiten voor een publiek-pri-
vate samenwerking tussen Sport Vlaanderen, 
sportverenigingen, sportdienst en industrie. 
Maar ook de Herentalsenaar kan met zijn of 
haar ideeën bij ons terecht. Enkele projec-
ten zullen via crowdfunding wellicht ook van 
Herentalsenaren worden. Het doel is niet enkel 
praten over sport, maar vooral aan sport doen. 
Samen sportief zijn, zorgt voor een uniek sa-
menhorigheidsgevoel.

Aan het begin van dit document verwezen we 
naar het verleden. Als afsluiter halen we graag 
nog enkele herinneringen op aan kampioenen 
uit het glorieuze sportverleden van Heren-
tals, Noorderwijk en Morkhoven. De Noorder-
wijkenaar Frans Peeters was een Olympisch 
medaillewinnaar kleiduifschieten in de jaren 
tachtig. De keizer van Herentals, Rik Van Looy, 
was wereldkampioen wielrennen in de jaren 
zestig. De Morkhovenaar Alphonse Steurs was 
wereldkampioen worstelen in de periode van 
WOI. 

We kijken met trots naar het sportieve verle-
den van Herentals. Wie erbij was, kan er uren 
inspirerend over vertellen. Wij kijken met trots 
naar de sportieve toekomst van Herentals, dé 
Sportstad van Vlaanderen. En we kunnen er 
inspirerend over dromen.

We dagen 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 watalsheren-
tals.be, de website waar we ideeën sprokkelen 
voor de sportieve toekomst van Herentals. Zo 
zetten we gezamenlijk mensen aan tot spor-
ten, over alle organisaties, beleidsinstanties, 
clubs en hun leden heen. Sport is van iedereen 
in Herentals.

dé SPORTSTAD 
van vlaanderen is?

WAT ALS HERENTALS …



WAT ALS HERENTALS …
dé SPORTSTAD  

van vlaanderen is?

deze droom is een initiatief van Herentalsenaren
mail ons via info@watalsherentals.be

deel uw mening op :
www.watalsherentals.be  

http://www.watalsherentals.be 

