


1 - Recuperatiekerk - Tijdens de godsdienstoorlogen in 1578 is het oud begijnhof op Nieuwland verlaten. De 

sporen van de oude begijnhofkerk zijn nog eenmaal zichtbaar geworden bij de bouw van het VLM-gebouw langs 

de Cardijnlaan. Maar niet alles is verloren gegaan. Het oude begijnhof is nog jaren gebruikt als  ‘steengroeve’. De 

huidige begijnhofkerk is gebouwd met recuperatiemateriaal van de oude kerk en gebouwen. 

2 - Paterskerkhof - Bij de afbraak in februari 2018 van een gebouw op de hoek van Augustijnenlaan en Frai-

kinstraat stoten werklieden op graven met skeletresten. Op dezelfde plaats zijn al in 1948 geraamten  opgegra-

ven. Wellicht gaat het in beide gevallen om paters die begraven zijn in het voormalige augustijnenklooster op die 

plaats.  

3 - Gouden Bloem - In een middeleeuwse stad hebben veel huizen een naam. In Herentals binnen de poorten 

zijn er minstens honderdzeventig gekend. Op de hoek van de Rechtestraat (vandaag: Frainkinstraat) en de Koter-

straat (nu: Goudbloemstraat) ligt, naast huis Schild van Turnhout, het huis de Goude Blomme. De Koterstraat (te 

verstaan als: Keuterboerenstraat) is later omgedoopt tot Goudbloemstraat.  

4 - Gouden Carolus - In 1955 vinden werkmannen in de kelder van het huis van bakker Moons op de hoek 

van de Zandstraat en Collegestaart een muntschat. Het gaat om 22 zilveren en 83 goudstukken, waaronder meer-

dere ‘gouden carolussen’. Het geld is vermoedelijk verborgen in de periode 1580-1584. Na een korte periode on-

der Calvinistisch bestuur, veroveren de Spaanse troepen Herentals in 1584.  

5 - Een kerk met geschiedenis - De Sint-Waldetrudiskerk is een bouwwerk met een lange geschiedenis. 

Opvallend is het verschil tussen de ledegemsteen (voor de oudste gedeelten) en de gobertangesteen. Oud textiel 

is zeer kwetsbaar en wordt dan ook maar zelden gevonden. Tot het textielpatrimonium van de Sint-

Waldetrudiskerk behoort het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand. Onder een zilveren band zitten meerdere 

lagen weefsel, waaronder een geborduurde band linnen met de voorstelling van het Lam Gods. 

6 - Vesten en grachten – De omwalling bestaat uit een aarden wal en een grachtenstelsel. De laatste vest-

grachten zijn gedempt in de jaren 1960. In de bouwput van de nieuwe bibliotheek is de grachtbodem goed te on-

derscheiden van de droge wallen.  

7 - Hoge poort, Bovenpoort, Diestse poort – Van de zes poorten van de middeleeuwse stad zijn er nog 

twee over. De Bovenpoort en de Zandpoort zijn herhaaldelijk gerestaureerd, wat goed te zien is aan de buiten-

kant. Recent zijn ze ook archeologisch onderzocht. 

8 - Markt-halle - Bij de restauratie van de lakenhalle is ontdekt dat de Grote Markt al heel lang een marktplein 

is. Onder de zandstenen fundamenten van de lakenhalle zijn sporen gevonden van paalgaten die wellicht afkom-

stig zijn van marktkraampjes. Bij de laatste herinrichting van de markt vinden amateurarcheologen een aantal 

schellingen, oude munten gebruikt voor de wolhandel met Engeland.  

a - Scherven op laagwater -Tot de inkrimping van de stad is de Floristoren een hoeksteen van de verdedi-

gingsgordel. De Nete loopt tussen de Floristoren en de Kattenberg. Bij laagwater zijn de fundamenten van de 

woontoren nog steeds zichtbaar. De rivier is hier blijkbaar ook gebruikt als afvalput, getuige de vele Middeleeuw-

se vondsten. 

b - Jaarringen tellen - De schuur van het oud gasthuis is de enige restant van de vroegere binnenhoeve. Bij 

de restauratie is gepoogd om de ouderdom van het gebouw te bepalen aan de hand van de dakbalken. Deze zijn 

met zekerheid uit de 13de eeuw en hebben dan ook een grote historische waarde. 

c – Middeleeuws muurtjes - Bij de bouw van een appartementsgebouw op het Stationsplein komt achter-

aan een stuk muur tevoorschijn bestaande uit witte kalkzandstenen. Wellicht behoort het tot de omwalling. Even-

eens bij bouwwerken is in de Sint-Antoniusstraat, is een dodaan blootgelegd. Dat zijn bakstenen keermuurtjes in 

de vestgracht die moesten voorkomen dat het water in de stadsvesten zou weglopen naar het laagste punt.  


