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MAGIE IN HERENTALS
TCF EN CHAUVET PROFESSIONAL

In deze ‘pandemietijd’, waarin zó veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden, 
maakte de Vlaamse gemeente Herentals haar magische middeleeuwse straten nóg 

aantrekkelijker voor wandelaars. Ze werden versierd en de mooiste oriëntatiepunten 
werden uitgelicht en verfraaid met schitterende lichtstructuren. The Creative Factory 

(TCF) maakte daarvoor gebruik van armaturen van CHAUVET Professional. 

De kronkelende wegen en paden van Herentals 
zijn rijk aan geschiedenis, cultuur en natuur-
lijke esthetiek en laten niet alleen afstanden, 

maar ook vebeeldingsgebieden overbruggen. Deze 
winter werden ze nóg mooier gemaakt. Kristof Van 
Mensel, lichtontwerper van The Creative Factory (TCF) 
zette namelijk door Studio Haifax geleverde Maverick 
en COLORdash armaturen vakkundig in door de stad 
Herentals en de aangrenzende plaatsen Morkhoven 

en Noorderwijk. Daarbij creëerde hij een ‘sfeervolle 
wandelomgeving’ voor zowel de lokale bevolking als 
bezoekers van buitenaf.

NIEUW PERSPECTIEF
Een van de hoogtepunten van dit wandelpanora-
ma was de verlichte Lakenhal, een indrukwekkend 
bouwwerk uit de vijftiende eeuw, in het stadscen-
trum. Het gebouw van zandsteen en baksteen was 



ooit het hart van de bloeiende textiel-
handel in de regio en heeft een 35 meter 
hoog achthoekig belfort met een klok en 
een klokkentoren in het noorden en een 
historisch statuut ter herdenking van de 
‘Boerenoorlog’ in het zuiden. Van Men-
sel en zijn team gebruikten enkele van 
hun achttien Maverick MK3 Profile-ar-
maturen om de karakteristieke architec-
tonische kenmerken van de Lakenhal 
te accentueren en het torenhoge bel-
fort te dramatiseren. Met zijn levendige 

gobo-patronen afgezet tegen gedurfde 
colorwashes op het gebouw zelf en meer 
subtiele tinten op de top van de toren, 
leidde hun ontwerp ertoe dat mensen dit 
vertrouwde monument vanuit een fris, 
nieuw perspectief zagen. 

De overige Maverick MK3 Profile-
armaturen werden gebruikt om een 
meeslepend lichtbeeld te creëren op 
de historische kerk in de stad Mork-
hoven. “We hebben zeer aantrekke-
lijke gobo’s gemaakt die goed op de 
kerkmuren te zien waren”, aldus Van 
Mensel. “Ons doel was om nieu-
we dimensies aan gebouwen toe te 

voegen, waarbij we hun historische 
karakter steeds respecteren en altijd 
van goede smaak blijven.”

KASTEEL
Iets verder van Herentals vandaan 
ligt Noorderwijk, met onder andere 
een betoverend historisch kasteel. 
Hier verweefde Van Mensel zijn 
verlichting met de omgeving, om zo 
een alomvattend tapijt van patronen 
en kleuren te creëren. “In Noorder-
wijk hebben we meer dan honderd 
COLORdash Par H12IP-armaturen 
gebruikt om bomen in de omgeving 
van het kasteel te verlichten”, vertelt 
hij. “We hebben deze armaturen ook 
langs het land rond het kasteel ge-
plaatst, wat een erg mooie sfeer gaf.”

ROUTE
Het één kilometer lange pad dat 
naar het kasteel leidt, is een favoriete 
route van hondenuitlaters en joggers, 
merkte Van Mensel op. Door deze be-
kende route met licht te transforme-
ren, veranderde hij het in een route 
die zowel het hart en de ziel als het 
lichaam stimuleert - precies de vorm 
van lichaamsbeweging die de oude 
filosofen in gedachten hadden. Zij 
zeiden het eeuwen geleden namelijk 
al: wandelen is een training van de 
ziel…. 
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S H OW& E V E N T S  PROJ EC T

“EEN VAN DE HOOGTE-
PUNTEN VAN DIT 

WANDELPANORAMA WAS 
DE VERLICHTE LAKENHAL, 

EEN INDRUKWEKKEND 
BOUWWERK UIT DE 
VIJFTIENDE EEUW” 


