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Vlaanderen beschikt voortaan over een nieuwe viertalige website: 
www.walstroomplatform.be De website is bedoeld voor de talrijke 
watergebruikers. Ze biedt een mooi overzicht van de belangrijkste 
ontwikkelingen ter bevordering van het gebruik van stroom aan wal. Bezoekers 
kunnen op de website terecht voor allerlei nuttige informatie. Schippers kunnen 
onder andere zien waar ze hun schip op het elektriciteitsnet kunnen aansluiten.  
 
Walstroom is het begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip, voor zijn 
stroomvoorziening aan boord, gebruik maakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet 
van de wal.  De milieuvoordelen ten opzichte van draaiende dieselmotoren zijn 
aanzienlijk. Walstroomgebruik dringt de uitstoot van schadelijke stoffen terug en zorgt 
voor minder geluidshinder. 
 
Gedokte schepen schakelen bij hun bezoek altijd hun hoofdmotoren uit maar niet altijd 
hun hulpmotoren, want die zorgen voor de noodzakelijke stroomvoorziening (verlichting, 
ventilatie, pompen, koeling). Het alternatief hiervoor is het schip voorzien van stroom via 
een elektriciteitsaansluiting vanop de kaai. Schepen kunnen daardoor bij het aanmeren 
hun hulpmotoren uitschakelen voor de volledige duur van hun bezoek.  
 
Het gebruik van walstroom als alternatief voor stationair draaiende hulpmotoren 
betekent een doorbraak voor schippers, rederijen, havens en de burgers.  Minder geluid 
aan boord verbetert de leefkwaliteit aan boord en langs de kade. Rederijen kunnen 
besparen op hun verbruik. De haven kan als leverancier van groene(re) energie de 
belasting op het milieu terugdringen. En de burgers krijgen letterlijk en figuurlijk meer 
ademruimte. Met andere woorden: iedereen vaart er wel bij. 
 
In Vlaanderen is de interesse voor het inzetten van walstroom de laatste jaren sterk 
toegenomen. Een jaar geleden werd daarom een walstroomcoördinator aangesteld. Die 
werkt via het walstroomplatform in nauw overleg met alle betrokkenen aan de verdere 
uitbouw van walstroom langs alle Vlaamse waterwegen en havengebieden. 
 
Nieuw is nu is de viertalige website www.walstroomplatform.be. Iedere geïnteresseerde 
en betrokkene kan hier de nodige informatie over walstroom terugvinden. Schippers 
kunnen zien waar ze terecht kunnen voor walstroomvoorzieningen en kunnen ook de 
tarieven raadplegen. De website doet eveneens dienst als portaal voor de communicatie 
tussen de leden van het walstroomplatform.  
 
Vlaams minister Hilde Crevits: “Walstroom voor binnenvaart zit in de lift. Op 
verschillende plaatsen in Vlaanderen breiden de waterbeheerders en havens de 



voorzieningen uit. De registratie verloopt eenvoudig, via de telefoon, via de website of 
via de walstroom app. Stroom afnemen via de kade is milieuvriendelijker en dus goed 
voor de leefkwaliteit.” 
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