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Walstroomkasten 
in de Antwerpse haven

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) heeft 7 nieuwe walstroomkasten geïnstalleerd aan 
Kaai 75, het wachtdok der lichters. Het Havenbedrijf geeft binnenschippers daarmee de mogelijkheid 
om elektriciteit te verbruiken via de wal terwijl ze aangemeerd liggen in het wachtdok. 
Gebruikers dienen zich eenmalig te registreren via de website  www.portofantwerp.com/walstroom 
en kunnen vervolgens tegen betaling gebruik maken van deze dienst.

LOCATIE
De 7 walstroomkasten bevinden 
zich aan Kaai 75, ter hoogte van 
het Noordkasteeldok. 

De walstroomkasten hebben elk 
een uniek nummer waarbij de 
eerste twee cijfers (03) naar de 
zone Antwerpen verwijzen, 0075 
duidt de ligplaats aan kaai 75 aan 
en de laatste drie cijfers verwij-
zen naar de kast en het aansluit-
punt (voorbeeld 012 staat voor 
kast 01, aansluitpunt 2). 

Ligging Kaai 75

Ligging 
walstroomkasten



REGISTRATIE
Via de website  www.portofantwerp.com/walstroom moeten 
gebruikers zich eenmalig aanmelden om toegang te krijgen 
tot het systeem. Zodra aangemeld, krijgt u een persoonlijke 
pagina waarop u uw verbruik kan volgen. Een unieke login 
op basis van het ENI-nummer en een gsm-nummer garan-
deert een veilige toegang tot uw persoonlijke gegevens. 

VRAGEN?
Contacteer ons via uw persoonlijke webpagina op
www.portofantwerp.com/walstroom.
De servicediensten zijn 24/7 werkzaam en zullen u
contacteren op uw mobiel nummer.

BETALING
Het verbruik wordt maandelijks aangerekend op de factuur 
havenrechten. 
Meer info op  www.portofantwerp.com/walstroom. 
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WERKING
Van zodra u aangesloten bent op een vrij stop contact, 
kan u de energielevering op 3 manieren activeren.

� SMS ENI_nummer # stopcontactnummer # start 
 naar 3040
� Bel naar +32 70 210 121 en volg de instructies
� Via uw persoonlijke webpagina op  
 www.portofantwerp.com/walstroom.
 Druk vervolgens op de groene (re)startknop. Indien de 

activatie succesvol is, zal de groene lamp knipperen en 
ontvangt u elektriciteit. Indien de groene lamp dooft, is 
er geen activatie mogelijk. U dient nogmaals te activeren 
(maximum 2x mogelijk) met het mobiel nummer dat u 
hebt ingegeven in uw persoonlijke pagina en de instruc-
ties nauwgezet volgen.

U kan de energielevering op 3 manieren stopzetten. 
Na de-activatie dient u de stekker te verwijderen.

� SMS ENI_nummer # stopcontactnummer # stop 
 naar 3040
� Bel naar +32 70 210 121 en volg de instructies
� Via uw persoonlijke webpagina op  
 www.portofantwerp.com/walstroom

Wat te doen bij foutmeldingen?
u De rode lamp ‘schip’ knippert: fout op schip (differentië-

le fout of overbelasting). Herstel de fout en druk op (RE)
START. U kan twee maal proberen zonder dat de registra-
tie verbroken wordt.

v De rode lamp ‘schip’ brandt continu: fout op schip, ver-
wijder de stekker uit het stopcontact.

w De rode lamp ‘stekker’ brandt continu: fout aansluitpunt. 
De servicediensten zijn op de hoogte gebracht.

x De rode lamp ‘draadloze verbinding’ brandt continu: geen 
ontvangst. De servicediensten zijn op de hoogte gebracht.

Drinkwaterpunten 
Het Gemeentelijk Havenbedrijf biedt naast de wal-
stroomkasten ook een aantal drinkwaterpunten 
aan verspreid over het havengebied. Het proces 
van registratie en afname is identiek als bij de 
walstroomkasten en zal ook betalend worden in 
de nabije toekomst via een identiek systeem.
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