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Duurzame en unieke fietspadverlichting #VANRSL 

 

 

Persmoment          9 maart 2020  

 

In het najaar van 2019 werd op het fietspad nieuwe openbare verlichting geïnstalleerd 

die sinds januari werkzaam is. Het fietspad dat ruim 800 meter lang is, werd voorzien 

van 23 nieuwe verlichtingspunten uitgerust met de laatste nieuwe LED-technologie.  

 

Absoluut uniek is dat de nieuwe verlichting langs het fietspad volledig autonoom van het 

elektriciteitsnet werkt. De energie uit zonnepanelen gelegen op de daken van Expo 

Roeselare wordt overdag opgeslagen in een batterij. Die zorgt dan voor de nodige elek-

triciteit om ’s nachts het fietspad te verlichten. 

 

De installatie start bij het opnemen van de uitgestraalde energie door de zon. Van zodra 

het ’s morgens licht wordt tot de donkerte ‘s avonds zorgen 35 zonnepanelen van 

300Watt piek voor een totale opbrengst van 10,5kW piek. De gelijkspanning opgebouwd 

door de zonnepanelen wordt door een omvormer, de Sunny Boy, omgevormd tot een 

wisselspanning 230V AC. Deze Sunny Boy kan ogenblikkelijk 5kW omzetten in 

wisselspanning. Dit komt overeen met een stroom van 20 Ampère.  

De opgewekte stroom uit de Sunny Boy kan twee richtingen op: of naar de verlichting of 

naar de batterijen waar de energie wordt opgeslagen. De Sunny Island is het ‘brain’ in 

deze omschakeling  De Sunny Island zorgt ervoor dat er altijd spanning zit op het net 

van de verlichting door de wisselspanning van de Sunny Boy door te geven op het net. 

Hij stelt deze primair op en alle stroom gaat, als het kan, deze richting uit. Indien hij nog 

stroom over heeft, afkomstig van de zonnepanelen, stuurt hij deze richting batterij.  

Scenario 1: overdag brandt de verlichting op het fietspad niet. Bijgevolg wordt alle 

stroom afkomstig van de zonnepanelen opgeslagen in een batterij. De batterij van de 

verlichtingsinstallatie heeft een capaciteit van 14,4 kWh en is maximaal uit te breiden tot 

48 kWh. De zonnepanelen kunnen dus met hun maximum opbrengst (5 kW) bijna 3 uur 

lang al hun opgewekte stroom stockeren in de batterij. Wanneer de batterij vol is, 

ontvangt ze geen stroom meer en wordt de stroom stopgezet. De Sunny Island vormt de 

wisselstroom van de Sunny Boy dus opnieuw om in gelijkspanning door deze op te slaan 

in de batterij (230V AC naar 48V DC).  

Scenario 2: Wanneer het donker is (de zonnepanelen wekken op dat moment ook geen 

energie op), gebruikt de Sunny Island de opgeslagen energie van de batterij om het net 

voor de verlichting op spanning te houden. De gelijkspanning van de batterij wordt 

omgevormd tot wisselspanning (48V DC naar 230V AC).  
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Het is echter niet zo dat spanning op de verlichtingskabel voor brandende lampen zorgt 

en geen spanning voor geen verlichting. De armaturen krijgen immers op ieder moment 

spanning. Een in de armaturen ingebouwde intelligentie (Owlet IOT) kiest wanneer de 

armatuur brandt of niet. Deze intelligentie verbruikt ook wanneer de lamp gedoofd is 

1,5W. Wanneer hij schemer opmerkt, laat hij de lampen branden. Ziet hij terug licht, dan 

gaan de lampen uit.  

Tot slot is op de installatie ook een volgverlichting systeem geïnstalleerd. Wanneer voor 

een bepaalde armatuur beweging wordt gedetecteerd, stuurt deze armatuur een signaal 

door naar zijn buren aan beide kanten. Wandel of fiets je tijdens de nacht langs het pad, 

dan gaat de verlichting voor en achter je steeds mee. Dit dankzij de communicatie tussen 

de Owlet IOT en de armaturen. 

 

Zo krijgt #VANRSL het allereerste fietspad dat op een volledig duurzame manier wordt 

verlicht! Dit project past volledig binnen de Klimaatswitch #VANRSL die antwoorden 

zoekt op hoe de stad zich op een slimme manier kan voorbereiden op de uitdagingen van 

de toekomst. 

 

Voor dit bijzondere project, sloegen de Stad Roeselare en de Provincie West-Vlaanderen 

de handen in elkaar. Het Europees Interreg 2 Zeeën project SLIC, voluit Smart Light 

Concepts, waarbinnen deze installatie gerealiseerd werd, onderzoekt hoe verlichting zo 

klimaatvriendelijk mogelijk kan worden uitgevoerd. Zo krijgen we een stad die verlicht én 

veilig blijft zonder negatieve impact op het klimaat.  

 

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020,  

gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

 
Meer informatie 

www.smartlightconcepts.eu 

www.west-vlaanderen.be/slic 

www.klimaatswitch.be 
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