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Fosfari Lighting is opgericht in 2006. 
Onze missie was het ontwerpen 

en produceren van buitenverlichting 
voor de Belgische markt en kennis en 
projectervaring inzake buitenverlichting 
ten dienste te stellen van partners en 
klanten. 

Vandaag is Fosfari flink doorgegroeid 
tot een financieel gezonde, stabiele 
KMO die een 10 tal mensen te 
werk stelt. Naast buitenverlichting 
behoren binnenverlichting en 
veiligheidsverlichting ook tot ons 
expertisegebied. 

Werken met licht is puur specialisten-
werk. Dat weten we bij Fosfari als 
geen ander. Onze expertise maakt 
het verschil. Met ons multidisciplinair 
team van productspecialisten, grafisch 
vormgevers, interieurarchitecten en 
lichtspecialisten geven we het juiste 
licht aan een ruimte. 

Want licht maakt een ruimte groter  
of net kleiner. Veiliger. Gezelliger. 
Van kantoor tot fabriekshal, van 
dorpsplein tot station. Elke omgeving 
vraagt om haar eigen lichtplan.  
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Gregory Van Campenhout 
advies & verkoop

noodverlichting & binnenverlichting

Pieter Bosmans
advies & verkoop

buitenverlichting & publieke ruimte

Jone Vangoidsenhoven
ontwerp 

Tijl Cornelis
 advies & verkoop

buitenverlichting

Pieter Wynants
financiën

zaakvoerder

Sander Wynants
advies & verkoop

zaakvoerder

THE 
TEAM
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Dieter De Wit 
technical & smart specialist

Nele Vrijdag
ontwerp

Ruben Van Casteren 
logistiek

Workplace
In september 2018 zijn we verhuisd naar onze nieuwe locatie in 
Boortmeerbeek. De ideale uitvalsbasis om onze projecten en partners 
in heel België snel en accuraat te bedienen. 
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THIS IS 
HOW WE 
WORK
Bij Fosfari waken we constant over de kwaliteit van elke fase van een project. Van het eerste contact 
met de opdrachtgever, over lichtontwerp, maatwerktekeningen, werfbezoek, projectopvolging tot 
het geleverde product en uiteindelijk het afgewerkte project. 

Wij verplaatsen ons in hoofde van onze opdrachtgevers. Vragen als Waarom? Welk doel 
voor ogen? Wat is de dienende functie van de verlichting in dit specifieke project? Verhogen 
van veiligheid? Productiviteitsverhoging? Willen we koopgedrag beïnvloeden? Is gezelligheid 
belangrijk?

Bij de opstart van projecten gaan we uitvoerig in dialoog met onze opdrachtgevers en steken 
we intern de koppen bij elkaar.  We discussiëren over concepten en oplossingen tot we het best 
mogelijke resultaat voor een bepaald project vinden. De uiteindelijk gekozen producten worden 
onder onze strenge supervisie gefabriceerd.
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Lichtstudie

3D beeld

Wij zijn een ervaren team van  
gedreven mensen met uitéénlopende 
achtergronden. 

De gemeenschappelijke passie voor 
verlichting en het tot een goed einde 
brengen van projecten is wat ons 
bindt. 

Verlichting is echt ons vak. Wat we 
doen, doen we graag en dat merk je.
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Reyerscomplex
Brussel

Vlotte verkeersstromen, minder ongelukken  
en efficiënt energieverbruik. Het is slechts 

 een klein deel van de vele voordelen van  
de nieuwe verlichting van de Reyerstunnels. 

Samen met projectpartners Brussel 
Mobiliteit, BAM, Wethink en Gielen werd

 gekozen voor efficiënte LED armaturen 
van AEC om de functionele verlichting in 

de tunnels volledig te vernieuwen. 
De belichting van het kunstwerk van 

graffitikunstenaar Bonom maakt 
het plaatje compleet en is een mooi 

visitekaartje voor Brussel.
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Haven 
Antwerpen

In de haven van Antwerpen  
worden 24u per dag
schepen geladen en gelost,
bulkgoederen opgeslagen 
en overgebracht. Fosfari
adviseerde het Havenbedrijf en 
de installateur en leverde oer
degelijke verlichtingsarmaturen 
type AEC Galileo.

Het gevolg: perfecte 
verlichtings niveaus, energie 
efficiëntie en bedrijfszekerheid 
tegen de best mogelijke prijs.
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Sint-Agnesbegijnhof
SintTruiden

Sinds de publicatie ‘Unesco werelderfgoed’ in 1998 is het 
begijnhof een enorme trekpleister geworden. Bij zo'n titel 
hoort natuurlijk de geschikte verlichting. 

Daarom heeft Fosfari het begijnhof en de Begijnhofkerk 
in de spotlights gezet. Samen met netbeheerder Fluvius 
en Dienst Monumentenzorg werd gekozen voor subtiele, 
overdag niet zichtbare, verlichting van Hoffmeister.

De keuze voor ons verlichtingsconcept zorgt voor een 
sfeervolle site zonder het aspect veiligheid uit het oog te 
verliezen. Geen enge, donkere hoekjes, maar een veilig  

én sfeervol verlichte begijnhofsite. 
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Dorpscentrum
Gelinden

Sinds kort is de dorpskern van Gelinden 
opgefleurd met een nieuwe dynamische 
RGBW verlichtingsinstallatie. 

De instelbare kleurenverlichting geeft 
de dorpskern een warme uitstraling en 
wordt in functie van activiteiten eenvoudig 
aangepast. 
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Stadskantoor 't Scheep en 
oude rijkswachtkazerne 

Hasselt

De personeelsleden van Stad Hasselt en het OCMW hebben een nieuw gebouw gekregen.  
Het ontwerp, een symbiose tussen het nieuwe futuristische gedeelte en de neoclassistische 

rijkswacht  kazerne uit 1879, werd bekroond met een zilveren medaille op  
de befaamde IPA awards in Londen.

Fosfari won de minicompetitie voor het lichtconcept van de buitenruimte rond het gebouw.  
Er werd gekozen voor RGBW ingebouwde grondspots en richtbare spots op masten.  

Resultaat: een sfeervolle en uiterst flexibele oplossing die kan aangepast worden  
naar de wensen van de gebruikers.  

De samenwerking tussen de Stad Hasselt, JaspersEyers Architects, UAU Collectiv en Fosfari 
verliep vlekkeloos waardoor er een mooi project werd gerealiseerd. 



Stadskantoor 't Scheep 
Hasselt
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Herbert Hooverplein
Leuven

Het Herbert Hooverplein in Leuven 
is vernoemd naar de gelijknamige 
Amerikaanse president. Hij had immers 
een groot belang in de heropbouw 
van de door de oorlog vernielde 
universiteitsbibliotheek op  
het aangrenzende Ladeuzeplein. 

Wij zijn fier dat we met ons advies en 
onze projectopvolging hebben mogen 
meewerken aan de complete heraanleg 
van het Hooverplein. 

In dit project zijn de Italo armaturen van 
AEC gecombineerd met decoratieve 
gebogen masten. Resultaat: een naadloze 
integratie in het vernieuwde landschap en 
een warm onthaal voor studenten vanuit 
de hele wereld. 
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Stadspark 'De Motten'
Tongeren

Sport en recreatiepark 'De Motten' ligt aan de rand van 
het centrum van Tongeren. Het sportpark is opgedeeld in 
een sportief en een recreatief gedeelte. Juniors vervelen 
zich er geen seconde. Mama en papa? Die installeren zich 
gezellig in de cafetaria.

Fosfari kon in samenwerking met de Stad Tongeren en 
FLuvius nu ook zorgen voor een zeer aangename sfeer 
tijdens de avonduren. Sweco zorgde voor een uniek 
ontwerp waarbij de rivier de Jeker terug door de stad 
stroomt. Fosfari stond in voor de sfeervolle verlichting 
van de vernieuwde keermuren langs de Jeker en voor 
de verlichting van de brugleuningen, zitbanken en de 
aangelegde vlonders.

In november 2019 werd het vernieuwde park toegankelijk 
gesteld. Plan je een bezoek aan de oudste stad van België, 
dan is ook een wandeling door het vernieuwde stadspark 
een must !
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Stadspark  'De Motten'
Tongeren
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“Wij zijn echt fier 
op onze Motten. 

De sfeervolle 
verlichting 

’s avonds maakt 
het project echt 

af.”

Buurtbewoner
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Stadspark  'De Motten'  Tongeren
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Sint-Pieter-en-Paulkerk
Mechelen
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Samen met de architect gaf het bouwteam van de stad Mechelen (Dienst 
Monumentenzorg) de noden en wensen voor de verlichting door.  
In de SintPieterkerk was de mogelijkheid om met verschillende sferen te 
werken erg belangrijk. 

Zo zijn er verschillende scenario's die naargelang het gebruik van de kerk 
(een kerkdienst, concert, receptie…) heel eenvoudig ingesteld kunnen 
worden. Uiteraard werd het ecologische aspect van de verlichting niet uit 
het oog verloren. Alles werd uitgevoerd met Hoffmeister LED armaturen. 
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Sint-Pieter-en-Paulkerk
Mechelen
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Sint-Pieter-en-Paulkerk
Mechelen
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FACEBOOK

INSTAGRAM



/ 31   

KEEP IN
TOUCH

www.fosfari.be
info@fosfari.be

+32 15 51 85 34

Leuvensesteenweg 136
3191 Boortmeerbeek

Belgium




