
Heerlijk Herentals

Voor andere routes en inspiratie:

www.dezesvandekempen.be

https://www.dezesvandekempen.be


Heerlijk Herentals

Herentals

 52,1 km  31 locaties  10 uur 40 min.

Startpunt: Bovenpoort

Openbaar vervoer: Station Herentals of neem de bus tot aan halte Kerkstraat

Parkeren: Parking Helikopterplein of de daarrond gelegen parking (allemaal gratis)

Adressen op de route

Kleurrijke adresjes

Ontdek Herentals. De historische hoofdstad der Kempen en een zeer groene gemeente nabij

de Netevallei. Deze route voert je langs unieke adresjes met allure. Maar ook creatieve hotspots

waar jonge creatieve ondernemers de leukste dingen verkopen en workshops organiseren.

Ontdek klassieke heerlijkheden die op ambachtelijke wijze worden gemaakt in de schaduw van

het vele historisch patrimonium dat Herentals rijk is. Breng zeker een bezoek aan de Lakenhal

of de stadspoorten.

Herentals is ook een centrum van de wielersport dankzij Rik Van Looy natuurlijk, de keizer van

Herentals!

Parkeren doe je gratis en op loopafstand op de Parking Helikopterplein. Van hieruit wandel je

zo naar het begin van de route, ook als je er voor kiest om de route andersom te lopen!

Neem eerst een kijkje in de Sint-Waldetrudisstraat.

Ga de Sint-Waldetrudisstraat in en ontdek Wol Depot 4.

https://goo.gl/maps/QpdcZ2VghyEk9sPZ9
https://goo.gl/maps/qQFnWF6fktFZqtdT6
https://goo.gl/maps/73P2AimdbxBquWXi7
https://goo.gl/maps/i9LZAbucDYBwEoSFA
https://goo.gl/maps/i9LZAbucDYBwEoSFA


Wol Depot 4 (op afspraak)

Sint-Waldetrudisstraat 4, 2200 Herentals

Bij Wol Depot 4 kan je de kwaliteitswol van Annell vinden, naast eigen creaties. Laat je innerlijke

breikunstenaar dus inspiratie opdoen, of kies meteen een mooie knitted accessoire voor de

koude dagen. Origineel, creatief en stijlvol.

Keer om en ga op ontdekking in de Bovenrij en op de Grote Markt.

Loop na uw bezoek aan de Sint-Waldetrudisstraat terug naar de Bovenpoort en hervat de route

langs de vele leuke adresjes in de Bovenrij en op de Grote Markt.

Goldie

Bovenrij 11, 2200 Herentals

Deze winkel biedt eigentijdse damesmode voor de vrouw van iedere leeftijd. Een multibrand

boutique waar je nog echt wordt geholpen je eigen unieke stijl te vinden. Loop bij ons binnen

en laat je verrassen door de nieuwe collecties kleding, schoenen en accessoires.

Moktamee

Bovenrij 30, 2200 Herentals

Moktamee (maak het mee) is een creatieve hub in een voormalig schoolgebouw gevestigd in

het stadscentrum van Herentals. Verschillende creatievelingen en bedrijven zijn hier gevestigd

die dagelijks allerlei leuke dingen maken en organiseren. Loop gewoon binnen om al het leuks

te ontdekken gaande van keramiek, kunst, kapper, nagelstudio, meubels, enzovoort. Ja eigenlijk

teveel leuks om op te noemen.

Anders@Home

Bovenrij 31, 2200 Herentals

Interieur- en decoratiezaak waar je terecht kan voor zowel meubels, decoratie als een complete

styling van je woning. De producten uit onze winkel worden over de hele wereld gecreëerd en

brengen zo elk hun eigen verhaal. Daarnaast kopen wij met oog op klimaat en milieu zoveel

mogelijk ecologisch verantwoord, gerecycleerd en fairtrade aan.

Speculaasje Heyns

Bovenrij 50, 2200 Herentals

Al meer dan 130 jaar worden hier speculaas gemaakt en verkocht. Loop binnen om te proeven

van alle soorten lekkernijen en ontdek het gerei om zelf aan de slag te gaan. Ook als we

gesloten zijn kan je genieten van onze lekkernijen: in de vitrine staat een klassieke

broodautomaat gevuld met verse speculaas, de Specumaat!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1731764%2C4.8389093&query_place_id=ChIJIXtRH9RTwUcR9wWmnpp9c5I
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.173989%2C4.8386541&query_place_id=ChIJYR0AKz1SwUcRuCNxLNj0Dcw
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1743726%2C4.8391914&query_place_id=ChIJCaM2mNNTwUcRzl3gw140Aho
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1743983%2C4.8380745&query_place_id=ChIJv5S4y5JTwUcRY-iTEIVFSZs
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1748239%2C4.8379427&query_place_id=ChIJyVXkVjxSwUcRibVhXIus2pg


Odilon Conceptstore

Bovenrij 63, 2200 Herentals

Bij Odilon kan je terecht voor de leukste dameskleding, accessoires, interieurspullen,

beautyproducten en nog veel meer. Virginie Verpoorten verwelkomt je in haar kleurrijke winkel

vol hebbedingetjes!

Collage

Bovenrij 67, 2200 Herentals

Collage is de nieuwe conceptstore van The SHOP. Je vindt er een mooie selectie aan lifestyle

producten gaande van kledij en handtassen tot verzorgingsproducten en unieke meubelen of

interieuraccessoires. Een bezoekje aan deze winkel is een beleving, waar al deze mooie en

duurzame producten worden getoond in het prachtig bewaarde Art Deco interieur.

Tod-B Tailoring Herentals

Bovenrij 79, 2200 Herentals

De wielrenner die kleermaker werd. Mode is vandaag in en morgen weer oud nieuws. Bij de

ambacht van tailoring is dit echter niet het geval. Wat je specifiek voor jou laat maken, heb je

voor jaren! Bij Tod-B Tailoring geloven ze in antieke tailoring gemixt met de technologie van

vandaag. Daarom kunnen ze kick-ass made to measure maatpakken aanbieden voor scherpe

prijzen. 

Verwimp / Margareta

Grote Markt 15, 2200 Herentals

Kruidenier Verwimp, al 170 jaar op de Grote Markt van Herentals, is een bijzonder adresje. Stap

binnen en oudere tijden komen je tegemoet. Margareta Verwimp heeft een uniek aanbod van

lekkernijen die je nergens meer terugvindt. Zo horen de peperkoeken harten vandaag

nog steeds tot het Verwimp-assortiment. Loop binnen voor iets lekker of gewoon voor een

glimlach en een babbel!

Koffie of lunch?

Tijdens de route zijn er tal van leuke brasserieën, koffiebarretjes en andere horeca te vinden

voor een korte stop. Breng misschien na een lekkere hap eens een bezoek aan de Lakenhal,

temidden de Grote Markt! Het werd gebouwd in de vijftiende eeuw voor wolwevers en

lakenmakers om er handel in te drijven.

Lekker kuieren in de Zandstraat!

Net achter de Lakenhal sla je linksaf richting de Zandstraat.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1752246%2C4.8369515&query_place_id=ChIJB9Lp8tNTwUcRhyi5xQWOBsk
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1753607%2C4.8369629&query_place_id=ChIJX-lW9eBTwUcRpsyWVZbpnBI
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1755785%2C4.8367045&query_place_id=ChIJb5XyQjlSwUcRGgXm87p-vPs
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1764168%2C4.8360894&query_place_id=ChIJNRz68ztSwUcRo6l8tpNR7_A


Passe Partout

Zandstraat 3, 2200 Herentals

Als sinds begin jaren tachtig vind je Passe Partout in de Zandstraat te Herentals. Het draait hier

vooral om kwaliteit en persoonlijkheid. Laat je inspireren door een ruim aanbod aan aan

gevariëerde creatieve stijlen. Ontdek hedendaagse en vintage geïnspireerde topmerken met

collecties die uitstijgen boven de grijze massa, uit alle hoeken van de wereld.

Jumelle Interior

Zandstraat 8

Sinds hun geboorte bleek de tweeling Lies en Leen Gram een unieke band te hebben, een

onafscheidelijkheid die hen tot nu toe achtervolgt. Hun hechte connectie en nauw aanvoelen,

uit zich meermaals in hun ontwerpen. De ongekende symbiose en afstemming gaan veel

verder dan de meeste alledaagse ontwerpen. De technische kennis wordt aangevuld door

creativiteit, waar kunstzinnigheid dan weer wordt getemd door functionaliteit.

Cocoon Interior

Zandstraat 17, 2200 Herentals

De meubels van Cocoon Interior worden op maat vervaardigd. Hier bieden ze klanten graag

advies en een professionele aanpak. Je voelt dat ze hun kennis met jou willen delen! Wist je

bijvoorbeeld dat een geolied meubel niet helemaal onderhoudsvrij is? Dominique en Philip

vertellen u er alles over.

Chic & Cosy

Zandstraat 28, 2200 Herentals

Je vindt er dat leuke tafeltje, die toffe zetel, een mooi cadeau ... maar ook luxueus bed- en

badlinnen bijvoorbeeld. Chic & Cosy inspireert met de laatste nieuwe trends en talloze

interieurtips. Samen met jou gaan zij op zoek naar de ideale decoratie, kussens of plaids om van

jouw interieur een echte thuis te maken. 

Elke Van Herck-Exclusive Jewellery VOF

Zandstraat, 2200 Herentals

Elke en haar man Koen verwelkomen je in het hart van Herentals met de mooiste

handgemaakte juwelen. Trouwringen, halskettingen, oorbellen, armbanden en meer. Loop

eens binnen of maak ter plaatse een afspraak. Hier is zo veel moois te vinden voor iedere

gelegenheid. Bijvoorbeeld de donkere Salt & Pepper diamanten, uniek!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1768167%2C4.8352785&query_place_id=ChIJg_99rDtSwUcR9LMQD-7wVAM
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1769748%2C4.8349818
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1767126%2C4.834588&query_place_id=ChIJX0xoDkJTwUcRfx7dJhjinwI
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1769042%2C4.8341601&query_place_id=ChIJefHctjFSwUcRQKTEr65lepk
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1769518%2C4.8328767&query_place_id=ChIJfYn1qztSwUcROEvXFz-2Kfc


Lornoy

Zandstraat 64, 2200 Herentals

Bij Lornoy Chocolaterie & Patisserie kan je terecht voor allerlei zoete lekkernijen. Alle producten

worden met liefde en passie gemaakt. Bijvoorbeeld pralines of objecten in chocolade en

marsepein. Laat uw smaakpapillen strelen en stap binnen of bestel online!

TheeKan: Ontbijt, Lunch, High Tea en Winkel

Zandstraat 87, 2200 Herentals

Op zoek naar een hartverwarmende thee om thuis te drinken? Laat je verleiden door bijna 100

verschillende soorten thee, waaronder een aantal unieke en verrassende variëteiten. Van een

klassieke Earl Grey tot een bio Ginger Orange Lapsang. Wil je een thee eerst proeven? Goed

idee! Ze serveren ze allemaal in hun theebar met Britse uitstraling.

Ga de Zandpoort onderdoor.

Ga de Zandpoort onderdoor. Hier vind je slagerij Brabants, die al meerdere prijzen behaalde, en

het Herentalse familiebedrijf Van Eccelpoel.

Slagerij Brabants

Lierseweg 27, 2200 Herentals

In het atelier bereiden ze hier met een professioneel team alle dagen verse, gezonde en lekkere

producten. De passie voor het ambacht en de liefde voor het beroep zijn daarbij de leidraad,

zonder het dierenwelzijn uit het oog verliezen. Om die reden staan we ook zeer dicht bij onze

kwekers. Het is ons streven om de echte smaak en kwaliteit van vroeger aan te bieden.

Daarnaast biedt deze zaak een uitgebreid assortiment aan van huisbereide uitstekende

charcuterie, salades en gerechten.

Van Eccelpoel NV

Lierseweg 26, 2200 Herentals

Versmarkt Van Eccelpoel staat synoniem voor smakelijk eten en drinken. Zo’n ruime waaier

ambachtelijke kwaliteitsproducten vind je nergens anders. De specialiteiten - zowel uit eigen

streek als ver daarbuiten - selecteren we nog altijd zelf. Met die kwaliteitsproducten verzorgt

het keukenteam de meest lekkere en verse gerechten.

Loop opnieuw de Zandpoort onderdoor en ontdek nog zeker de lekkernijen in de

Wasserijstraat en Collegestraat.

Loop terug de Zandpoort onderdoor en wandel opnieuw de Zandstraat in, richting onze mooie

Lakenhal. Ga de eerste straat rechtaf, de Wasserijstraat in. Hier vindt u bakkerij Mens. Proef

zeker het Herentalse streekproduct, de Herentalse boompjes. Daarna loop je opnieuw de

Zandstraat in om opnieuw de volgende straat rechtaf te nemen, de Collegestraat. Hier vindt u

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1771049%2C4.8326634&query_place_id=ChIJg_99rDtSwUcRSn72yhIgoDc
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1771961%2C4.8309019&query_place_id=ChIJJzn3ZjpSwUcRHcuCY7UfUmE
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1766713%2C4.8286705&query_place_id=ChIJPanbYjBSwUcRE6gS2kLql0U
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1769355%2C4.8286336&query_place_id=ChIJW7VAfzpSwUcRHimapFi8X6M


Florentines.

Bakkerij Mens

Wasserijstraat 7, 2200 Herentals

Warme bakkerij met een rijke traditie in het hart van Herentals. Geniet van kraakvers brood en

pistolets voor thuis, en een patéke voor onderweg. Smakelijk!

Florentines - Biscuiterie & patisserie

Collegestraat 3, 2200 Herentals

Biscuiterie en patisserie. Heerlijke taarten, gebak, dessert koekjes, pralines en chocolade

typeren deze zaak. In de gezellige winkel met open atelier kan je genieten van de heerlijke

bakgeur die je tegemoet komt. Peter en Bie vertellen er vol passie over zodra je binnenstapt.

Ontdek nog meer Herentals!

Heb je er nog niet genoeg van en wil je verder genieten van de vele mooie winkels en horeca?

Breng dan zeker ook een bezoekje aan onderstaande handelaars.

Nog meer Herentalse ondernemers ontdekken? Neem een kijkje op handelshart.be.

Bakkerij Van Ostaede

Fraikinstraat 9, 2200 Herentals

Opgericht in 1987 als volledig ambachtelijke bakkerij. Alle degen worden onmiddellijk verwerkt,

zonder gebruik van een remrijskast. Alle producten worden van kwalitatieve grondstoffen

gemaakt en dat proef je. Ook de lekkerste belegde broodjes en kleine snacks die je uit het

vuistje kan eten of mee naar huis kan nemen, koud of warm. Filip & BIanca vertellen jou er alles

over (en ook hoe een ambachtelijke bakkerij juist werkt.).

De Boomgaard - Outdoor Boutique

Fraikinstraat 19, 2200 Herentals

In 1994 startte Johan Auwers bescheiden met enkele tuinsets in bewaarstelling, maar al snel

werd het assortiment uitgebreid en kocht hij de meubelen zelf aan. Met aandacht voor

kwaliteit. Johan en zijn vrouw Dominique en dochter Emma adviseren je persoonlijk. Je kan

rekenen op hun professionele advies en kennis zowel bij de inplanting, bestelling en levering

van jouw kwaliteits tuinmeubilair.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1766046%2C4.8317819&query_place_id=ChIJz30l9jpSwUcRru8vSlJ2YQk
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1765018%2C4.8333349&query_place_id=ChIJ17CgqTtSwUcRTEweonKJDhA
https://handelshart.be/
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1799953%2C4.8348024&query_place_id=ChIJb2ETFTlSwUcRSGi1YTrSqng
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1802119%2C4.8346378


Wellens Dameskleding nv

Nederrij 94, 2200 Herentals

Welkom bij Wellens Women, een kledingzaak met een verrassende collectie voor jong en oud.

Hier vind je een totaaloplossing voor een stijlvolle look: van broeken en pulls tot kleedjes &

jassen. Casual of formeel, de keuze is aan jou. Bovendien hebben ze een uitgebreid assortiment

accessoires om jouw look helemaal af te werken.

Tafereel

Nederrij 98, 2200 Herentals

Meer dan 40 jaar ervaring heeft het team van Tafereel al op de teller staan. Wat begon met

culinaire slagerij Smaakmakers in Olen groeide uit tot een cateringbedrijf met een focus op

culinaire barbecue. Met het eigen barbecueteam vielen ze wereldwijd al in de prijzen. Zo

werden ze onder meer bekroond tot Europees Kampioen Culinaire Barbecue in 2018. In het

voorjaar van 2016 baatten ze al een geslaagd pop-up restaurant uit. Naast de slagerij, de

traiteurservice en de foodtruck is restaurant Tafereel een nieuw hoogtepunt in een rijke

carrière.

De Waterral

Spaanshoflaan 20, 2200 Herentals

Per kano de Kleine Nete afvaren, de Kempen beleven op de rug van een paard, met

mountainbike of fiets, te voet of in een huifkar... De Waterral regelt het voor jou!

Juhla

Sint-Jobsstraat 155, 2200 Herentals

Dorien Boven, Laura Wuyts en Laura Van Herck ontvangen u in het centrum van Herentals

waar je leuke spulletjes kan kopen voor je interieur. Verder kan je bij Juhla ook terecht om je

volledige inrichting onder handen te laten nemen. In de winkel staat steeds een mix van basis

artikelen voor elk interieur tot design spullen die een echte eyecatcher in je woning of kantoor

kunnen zijn.

THEEmuze / Klei & Kom

Watervoort 140, 2200 Herentals

Eerst was er de klei, dan de thee. Ondertussen zijn beiden niet meer weg te denken uit het

dagelijks leven hier. Mooi en degelijk serviesgoed kan de pure en fijne smaken van

kwaliteitsvolle thee, mits goed gezet, heerlijk tot zijn recht laten komen. Het geheel maakt in

ieder geval theedrinken tot een beleving en kan, hoe bescheiden of simpel ook, telkens een

feest voor al je zintuigen betekenen. THEEmuze wil je graag op weg helpen in deze beleving.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1849999%2C4.8376007&query_place_id=ChIJOwpaU0dSwUcRZyzsPN9t6LQ
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1855731%2C4.8385185&query_place_id=ChIJX2A7qF1TwUcRBDrucil_RCs
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1846755%2C4.8408959&query_place_id=ChIJOwpaU0dSwUcRX8cti9XklXM
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1810307%2C4.8514636&query_place_id=ChIJiaQF2jxSwUcRqCQE9CcVodE
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.2104467%2C4.859001&query_place_id=ChIJ8yunOY9SwUcRd7SBcqS8ZEY


Appelen Roes Herentals

Aarschotseweg 6, 2200 Herentals

De appels, peren en kersen worden handmatig geplukt. Bij Roes plukken ze het fruit wanneer

het op het toppunt van zijn smaak is. Dat houdt in dat niet elke appel op hetzelfde moment

wordt geplukt, zelfs niet als ze naast elkaar hangen. Dat is intensiever, vergt meer aandacht van

de plukker en meer vakkennis van de teler. Wat je ervoor terugkrijgt is echter een

ongeëvenaarde smaak. Kom het verschil proeven!

Welkom Bvba

Ring 20, 2200 Herentals

Wereldberoemd in Vlaanderen van hun jaarlijkse aanwezigheid in de Tour de France. Een

gezellig en actief bruin dorpscafé in het hart van Noorderwijk, waar de (speciaal)bieren getapt

worden volgens de regels van de kunst. Binnen in het wielercafé is er volop liefde voor de koers.

Dit wordt gecombineerd met een voorliefde voor vintage. Zo vind je er een klassieke Eddy

Merckx racefiets, miniatuur wielrenners en foto’s van Belgische (oud)wielrenners en kijk je de

koers er op een authentieke TV.

De Kijfelaar

Schravenhage 4, 2200 Herentals

Bioboerderij De Kijfelaar is een plek waar (h)eerlijk voedsel geproduceerd wordt. Ze werken er

volledig volgens de principes van de bio-landbouw. Dat wil zeggen dat ze geen chemische

middelen gebruiken om planten en dieren te forceren, maar dat ze vertrekken vanuit de zorg

voor de bodem, planten en dieren. Ze hebben zowel dieren als akkergewassen en groenten.

Geprikkeld? Kom eens langs!

Belgische Saffraan

Leefdaalstraat 14, 2200 Herentals

Linda en Marc zijn geboren en getogen Antwerpenaren. Tijdens hun studiejaren woonden ze in

Gent, waar ze mekaar ook leerden kennen. Een sprong in de tijd brengt ze naar Morkhoven.

Toen ze daar in 2012 begonnen experimenteren met het telen van saffraan, ging er voor hen

een totaal nieuwe wereld open. Ze kwamen in contact met nieuwe klanten, collega’s, bakkers,

(culinaire) journalisten en -fotografen, chocolatiers, chefs, boeren, ondernemers, diensten uit de

privé- en openbare sector. Spannend, leerrijk en inspirerend.

Historisch Herentals

Bewonder zeker ook het vele historische patrimonium die Herentals rijk is. Zo is er de

stadspoorten, de Lakenhal, Le Paige, de toeristentoren en het Begijnhof. Of je kan er voor kiezen

om het mooie stadspark van Herentals te ontdekken.

Stap daarna rustig en voldaan terug naar de parking.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1681246%2C4.8465623&query_place_id=ChIJncPk-BtSwUcRA1qEJ_-1efs
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1404915%2C4.8395481&query_place_id=ChIJ96OIscFRwUcRGu8cRp7UD-Q
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.140214%2C4.82472&query_place_id=ChIJW8yw4LxRwUcRS7ANPXGadaU
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.1203922%2C4.8083575&query_place_id=ChIJNRVRp1VQwUcRRVAAgIvvokE


Einde of begin van de route?

Je kunt de route ook andersom of willekeurig starten. Je parkeert dan best op dezelfde parking

(gratis).

Voor andere routes en inspiratie:

www.dezesvandekempen.be

https://www.dezesvandekempen.be

