VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE
DE REDEN OP DE RIJN
1970
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VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE REDEN OP DE RIJN
De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de
directie Bovenrivieren te Arnhem;
Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Koninklijke besluit van
8 februari 1972 (Stb. 48), houdende het van kracht zijn voor de
Rijn in Nederland van het Reglement van politie voor de Rijnvaart;
Gezien de door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in
haar zittingen van april en oktober 1970 aangenomen resoluties
(protocollen 1970-1-14 en 1970-111-15);
MAAKT BEKEND:
1. Voor de Rijn in Nederland met inbegrip van de Waal en de
Lek zijn van kracht de Voorschriften betreffende de reden op de
Rijn 1970, bedoeld in artikel 9.10, tweede lid, van het Rijnvaartpolitiereglement 1970. Deze voorschriften, die worden aangehaald als „Redevoorschriften Rijn 1970", zijn verkrijgbaar bij
het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf te 's-Gravenhage en
liggen ter inzage op de volgende adressen:

a. Hoofddirectie van de Waterstaat, Afd. Waterstaatsrecht, te
's-Gravenhage;
b. Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren, te Arnhem;
c. Rijkswaterstaat, Arrondissement Waal, te Nijmegen.
2. Bij afzonderlijke bekendmaking wordt bepaald, wie de bevoegde autoriteit of de bevoegde autoriteiten zijn, bedoeld in de
Redevoorschriften Rijn 1970.
3. De bekendmaking aan de Rijnscheepvaart van 10 september 1970, nr. 25/1970, zoals deze is gewijzigd bij die van 24 januari
1972, nr. 2/1972, is niet meer van kracht.
Arnhem, 24 november 1972.

De hoofdingenieur-directeur voornoemd,
K. VAN TIL

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Bekendmaking aan de Rijnscheepvaart nr. 16/1972
BEVOEGDE AUTORITEITEN IN DE REDEVOORSCHRIFTEN RIJN 1970
De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in
de directie Bovenrivieren te Arnhem;
Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Koninklijke besluit van
8 februari 1972 (Stb. 48), houdende het van kracht zyn voor de
Rijn in Nederland van het Reglement van politie voor de Rijnvaart;
MAAKT BEKEND:
1. De bevoegde autoriteit of de bevoegde autoriteiten, bedoeld
in de Redevoorschriften Rijn 1970, van kracht geworden bij
bekendmaking aan de Rijnscheepvaart van 24 november 1972,
nr. 15/1972, zijn:

in artikel
1.03, eerste lid
de betrokken riviermeester
11.07, tweede lid
de betrokken riviermeester
11.11, tweede lid onder c het hoofd van de Rijkshavendienst Boven-Rijn en Waal van de Rijkswaterstaat
11.11, derde lid
het hoofd van het betrokken arrondissement van de Rijkswaterstaat.
2. De bekendmaking aan de Rijnscheepvaart van 10 september 1970, nr. 26/1970, is niet meer van kracht.
Arnhem, 24 november 1972.

De hoofdingenieur-directeur voornoemd,
K. VAN TIL

INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2 — Bazel
Hoofdstuk 3 — Mannheim-Ludwigshafen
Hoofdstuk 4 — Mainz
Hoofdstuk 5 — Geisenheim-Bingen
Hoofdstuk 6 — Bad Salzig
Hoofdstuk 7 — Andernach
Hoofdstuk 8 — Wesseling
Hoofdstuk 9 — Duisburg-Ruhrort
Hoofdstuk 10 — Emmerik
Hoofdstuk 11 — Lobith
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VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE REDEN OP DE RIJN
HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
Artikel 1.01
De begrenzing van de reden op
de Rijn wordt aangeduid door
tekens, bedoeld in artikel 9.10
van het Reglement van politie
voor de Rijnvaart.

2. Voor de duwvaart zijn bestemd de bijzondere ligplaatsen,
aangeduid door de in de figuren 4, 6, 8 of 10 weergegeven tekens.
Indien in dergelijke ligplaatsen niet is voorzien, mag de duwvaart ook ligplaats nemen op de ligplaatsen, aangeduid door de
in de figuren 3, 5, 7 en 9 weergegeven tekens.
Artikel 1.04
De ligplaatsen worden op de overeenkomstige oever aangeduid
door de hierna weergegeven tekens:
1. Ligplaats voor schepen die
des daags geen teken, voorgeschreven bij de artikelen 3.37 of
3.38 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart, behoeven
te voeren (fig. 3).

fig. 3

Artikel 1.02
1. Op de reden mogen de schepen slechts ligplaats nemen:
a. op de overeenkomstig artikel 1.04 aangeduide ligplaatsen, of
b. voor laad- of loswerkzaamheden op de daartoe bestemde
plaatsen. De toegang tot deze plaatsen moet zo nodig worden vrij
gemaakt.
2. Bij ontbreken van andersluidende voorschriften moeten de
schepen op de ligplaatsen van de oever af en langszijde van elkaar
ligplaats nemen.
3. Op de reden mogen de schepen in ten hoogste drie breedten
langszijde van elkaar ligplaats nemen, tenzij in bijzondere bepalingen voor bepaalde reden dit aantal beperkt of op grond van
het vierde of vijfde lid een afwijkende regeling vastgesteld wordt.
4. Indien voor een ligplaats
een breedte in meters is vastgesteld, kan deze worden aangeduid
door op de oever aangebrachte
tekens (fig. 1). Bedoelde breedte
wordt gerekend van deze tekens
af.
fig. 1
5. Indien in het geval, bedoeld
in het vierde lid, een ruimte tussen
de ligplaats en de oever moet
worden vrij gehouden, kan de
breedte van deze ruimte worden
aangeduid op de bovenste helft
en die van de belendende ligplaats
op de onderste helft van een op
de oever aangebracht teken (fig.
2). De breedte van de ruimte die
moet worden vrij gehouden wordt
gerekend van dit teken af.

fig. 2
Artikel 1.03
1. Voor schepen die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven bij artikel 3,37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart, dan wel één rode kegel of twee rode kegels, voorgeschreven
bij artikel 3.38 van genoemd reglement, moeten voeren zijn
bestemd de bijzondere ligplaatsen, aangeduid door de in de
figuren 5 tot en met 10 weergegeven tekens.
Indien in dergelijke ligplaatsen niet is voorzien, mogen deze
schepen op de rede slechts ligplaats nemen, indien hun door de
bevoegde autoriteiten een bijzondere ligplaats wordt aangewezen.

2. Ligplaats uitsluitend voor
de duwvaart die des daags geen
teken, voorgeschreven bij de artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart, behoeft te voeren (fig. 4).

fig. 4
3. Ligplaats uitsluitend voor
schepen die des daags een blauwe
kegel, voorgeschreven bij artikel
3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart, moeten
voeren (fig. 5).

fig. 5
4. Ligplaats uitsluitend voor
de duwvaart die des daags een
blauwe kegel, voorgeschreven bij
artikel 3.37 van het Reglement
van politie voor de Rijnvaart,
moet voeren (fig. 6).

fig. 6
5. Ligplaats uitsluitend voor
schepen die overeenkomstig artikel 3.38 van het Reglement van
politie voor de Rijnvaart des
daags een rode kegel, voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste
lid onder a, van genoemd reglement, moeten voeren (fig. 7).

T
fig. 7

6. Ligplaats uitsluitend voor
de duwvaart die overeenkomstig
artikel 3.38 van het reglement
van politie voor de Rijnvaart des
daags een rode kegel, voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste
lid onder a, van genoemd reglement, moet voeren (fig. 8).
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7. Ligplaats uitsluitend voor
schepen die overeenkomstig artikel 3.38 van het Reglement van
politie voor de Rijnvaart des
daags twee rode kegels, voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste
lid onder b, van genoemd reglement, moeten voeren (fig. 9).

Artikel 2.05

S
fig. 9

8. Ligplaats uitsluitend voor
de duwvaart die overeenkomstig
artikel 3.38 van het Reglement
van politie voor de Rijnvaart des
daags twee rode kegels, voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste lid
onder b, van genoemd reglement,
moet voeren (fig. 10).

Gebruik van de ligplaatsen
(Art. 1.02, derde en vierde lid, fig. 1)
1. De op borden op de oever aangeduide breedte der ligplaatsen geldt slechts bij waterstanden aan de peilschaal van
Rheinfelden tot 4,50 m.
2. Bij hogere waterstanden mogen ten hoogste drie schepen
langszijde van elkaar ligplaats nemen.
3. De toegang tot scheepsreparatieplaatsen binnen de ligplaatsen moet worden vrij gemaakt voor schepen die aldaar
worden gerepareerd.

HOOFDSTUK 3
Mannheim - Ludwigshafen
Artikel 3.01
Begrenzing van de rede

HOOFDSTUK 2
Bazel

De rede strekt zich uit aan de rechter oever voor Mannheim van
km 412.35 tot km 416.75 en van km 423.50 tot km 431.80 en aan
de linker oever voor Ludwigshafen van km 419.77 tot km 431.60.

Artikel 2.01
Begrenzing van de rede

Artikel 3.02

De rede strekt zich voor Bazel uit aan de linker oever van
km 167.75 tot km 168.40 en aan de rechter oever van km 167.75
tot km 169.80.

Algemene ligplaatsen
(Art. 1.04, eerste lid, fig. 3)

Artikel 2.02
Algemene ligplaatsen
(Art. 1.04, eerste lid, fig. 3)
Voor schepen die des daags geen teken, voorgeschreven bij de
artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, behoeven te voeren zijn bestemd aan de rechter oever:
1. ligplaats „Uferplatz"
van km 167.85 (Dreirosenbrücke) tot km 168.05;
2. ligplaats „Rheinquai"
van km 169.35 tot km 169.75;
3. aanlegplaats voor passagiersschepen „Dreilanderecke" (km
169.79). Deze aanlegplaats kan worden gebruikt van eind
oktober tot eind maart, doch buiten deze periode slechts
op aanwijzing van de havenmeester.
Artikel 2.03
Ligplaats voor schepen die licht-ontvlambare
stoffen vervoeren
(Art. 1.04, derde lid, fig. 5)
Voor schepen die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven
bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart,
moeten voeren is bestemd aan de rechter oever:
ligplaats „Oberer Klybeckquai"
van km 168.20 tot km 168.39.
Artikel 2.04
Ligplaats voor schepen die ontplofbare stoffen, ammoniak of andere,
daarmede gelijkgestelde stoffen vervoeren
Schepen die overeenkomstig artikel 3.38 van het Reglement van
politie voor de Rijnvaart des daags één rode kegel of twee rode
kegels, voorgeschreven bij artikel 3.33 van genoemd reglement,
moeten voeren mogen slechts ligplaats nemen met toestemming
van het Rheinschiffahrtsamt. De ligplaatsen zullen van geval tot
geval worden aangewezen.

Voor schepen die des daags geen teken, voorgeschreven bij de
artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, behoeven te voeren zijn bestemd:
1. ligplaatsen aan de rechter oever
a. voor Mannheim-Rheinau
van km 412.50 tot km 412.73,
van km 413.30 tot km 414.25,
van km 414.56 tot km 414.90 en
van km 415.50 tot km 416.75;
b. voor Mannheim
van km 423.50 tot km 424.00,
van km 424.76 tot km 425.00, uitsluitend voor schepen
die aldaar willen laden of
lossen,
van km 425.00 tot km 427.20,
van km 428.65 tot km 429.60 en
van km 429.80 tot km 430.60;
2. ligplaatsen aan de linker oever voor Ludwigshafen
van km 424.50 tot km 424.70, uitsluitend voor schepen
die bij de „Walzmühle"
willen laden of lossen, en
van km 424.83 tot km 426.57.
Artikel 3.03
Ligplaatsen voor schepen die licht-ontvlambare stoffen vervoeren
(Art. 1.04, derde lid, fig. 5)
Voor schepen die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven
bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart,
moeten voeren zijn bestemd:
1. ligplaatsen aan de rechter oever
van km 413.00 tot km 413.30, uitsluitend voor schepen die
aldaar willen laden of lossen
van km 427.60 tot km 428.00 en
van km 430.60 tot km 431.10.
2. ligplaats aan de linker oever
van km 421.60 tot km 422.00.
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Artikel 3.04
Ligplaats voor de Badische Anilin- und Sodafabrik
Voor schepen die bij de Badische Anilin- und Sodafabrik willen
laden of lossen, dan wel aldaar hebben geladen of gelost, is
bestemd:
ligplaats aan de linker oever
van km 426.57 tot km 430.90.
De linker oever tussen km 430.90 en km 431.60 is uitsluitend
bestemd voor het overslaan van brandbare vloeistoffen en vloeibaar gas. Schepen mogen daar slechts liggen tijdens het laden of
lossen.

HOOFDSTUK 5
Geisenheim-Bingen
Artikel 5.01
Begrenzing van de rede
De rede strekt zich uit aan de rechter oever voor Geisenheim
van km 523.50 tot km 524.90 en aan de linker oever voor Bingen
van km 524.20 tot km 529.13.
Artikel 5.02
Algemene ligplaatsen
(Art. 1.04, eerste lid, fig. 3)

HOOFDSTUK 4
Mainz
Artikel 4.01
Begrenzing van de rede
De rede strekt zich voor Mainz uit aan de linker oever van
km 494.50 tot km 500.10 en aan de rechter oever van km 496.90
tot km 497.80.
Artikel 4.02
Algemene ligplaatsen
(Art. 1.04, eerste lid, fig. 3)
Voor schepen die des daags geen teken, voorgeschreven bij de
artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, behoeven te voeren zijn bestemd:
1. aan de linker oever
a. ligplaats 1
van km 495.93 tot km 497.76 en
b. ligplaats 2
van km 499.10 tot km 500.10;
2. aan de rechter oever
ligplaats 3
van km 496.90 tot km 497.33 (voor de Maaraue), uitsluitend voor schepen die de Main willen invaren.
Artikel 4.03
Ligplaatsen voor schepen die licht-ontvlambare
stoffen vervoeren
(Art. 1.04, derde lid, fig. 5)
Voor schepen die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven
bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart,
moeten voeren zijn bestemd:

Voor schepen die des daags geen teken, voorgeschreven bij de
artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, behoeven te voeren zijn bestemd:
1. ligplaats aan de rechter oever
van km 523.50 tot km 524.00;
2. ligplaatsen aan de linker oever
van km 526.20 tot km 526.90 langs de havendam in het
vaarwater van Kempten,
van km 527.55 tot km 527.97,
van km 528.20 tot km 528.50 en
van km 528.70 tot km 529.13, voor zover de waterstand en
de aanwezigheid van de
Nahegrund zulks toelaten.
Artikel 5.03
Algemene ligplaats voor de duwvaart
(Art. 1.04, tweede lid, fig. 4)
Voor de duwvaart die des daags geen teken, voorgeschreven bij
de artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, behoeft te voeren is bestemd:
ligplaats aan de rechter oever
van km 524.00 tot km 524.40.
Artikel 5.04
Ligplaatsen voor schepen die licht-ontvlambare
stoffen vervoeren
(Art. 1.04, derde lid, fig. 5)
Voor schepen die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven
bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart,
moeten voeren zijn bestemd:
1. ligplaats aan de rechter oever
van km 524.70 tot km 524.90;
2. ligplaats langs de havendam in het vaarwater van Kempten
van km 527.00 tot km 527.30.

1. ligplaats aan de linker oever
van km 494.50 tot km 494.80;
2. ligplaats aan de rechter oever
van km 497.48 tot km 497.80.
Artikel 4.04
Aanleggen aan de linker oever
Aan de linker oever van km 494.80 tot km 500.10 mogen slechts
schepen aanleggen die passagiers aan boord nemen of van boord
laten gaan, die goederen laden of lossen of die een bijzondere vergunning bezitten.

Artikel 5.05
Ligplaats voor de duwvaart die licht-ontvlambare
stoffen vervoert
(Art. 1.04, vierde lid, fig. 6)
Voor de stuwvaart die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart, moet voeren is bestemd:
ligplaats aan de rechter oever
van km 524.50 tot km 524.70.
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Artikel 5.06

Artikel 6.06
Ligplaats
voor
schepen
die
ontplofbare stoffen, ammoniak ofandere,
Ligplaats voor schepen die ontplofbare stoffen, ammoniak of andere,
daarmede
gelijkgestelde
stoffen vervoeren
daarmede gelijkgestelde stoffen vervoeren
(Art.
1.04,
vijfde
lid,
fig.
7,
en
zevende lid, fig. 9)
(Art. 1.04, vijfde lid, fig. 7, en zevende lid, fig. 9)
Voor
schepen
die
overeenkomstig
artikel
3.38 van het RegleVoor schepen die overeenkomstig artikel 3.38 van het Reglement
van
politie
voor
de
Rijnvaart
des
daags
één rode kegel,
ment van politie voor de Rijnvaart des daags één rode kegel,
voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste lid onder a, van genoemd voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste lid onder a, van genoemd
reglement, of twee rode kegels, voorgeschreven bij artikel 3.33, reglement, of twee rode kegels, voorgeschreven bij artikel 3.33,
eerste lid onder b, van genoemd reglement, moeten voeren is eerste lid onder b, van genoemd reglement, moeten voeren is
bestemd:
bestemd:
ligplaats van km 567.10 tot km 567.60.
ligplaats langs de Ümenaue
van km 524.20 tot km 524.70.

HOOFDSTUK 7
HOOFDSTUK 6
Bad Salzig

Andernach
Artikel 7.01

Artikel 6.01
Begrenzing van de rede
De rede strekt zich voor Bad Salzig uit aan de linker oever van
km 563.80 tot km 567.60.

Begrenzing van de rede
De rede strekt zich voor Andernach uit aan de linker oever
van km 611.95 tot km 612.80 en van km 613.80 tot km 614.00.
Artikel 7.02

Artikel 6.02
Algemene ligplaats
(Art. 1.04, eerste lid, fig. 3)
Voor schepen die des daags geen teken, voorgeschreven bij de
artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart, behoeven te voeren is bestemd:
ligplaats aan de linker oever
van km 563.80 tot km 565.30.
Artikel 6.03
Algemene ligplaats voor de duwvaart
(Art. 1.04, tweede lid, fig. 4)
Voor de duwvaart die des daags geen teken, voorgeschreven bij
de artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, behoeft te voeren is bestemd:
ligplaats van km 565.30 tot km 565.70.

Algemene ligplaats
(Art. 1.04, eerste lid, fig. 3)
Voor schepen die des daags geen teken, voorgeschreven bij de
artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, behoeven te voeren is bestemd:
ligplaats van km 611.95 tot km 612.80.
Schepen die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven bij
artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart,
moeten voeren mogen evenwel lossen aan de overslaginrichting
voor motorbrandstoffen van de firma E. Doetsch bij km 612.40.
Artikel 7.03
Ligplaats nemen voor de laadinrichting bij km 612.52
Voor de laadinrichting bij km 612.52 (transportband) mogen
slechts twee schepen langszijde van elkaar ligplaats nemen.
Artikel 7.04

Artikel 6.04
Ligplaats voor schepen die licht-ontvlambare
stoffen vervoeren
(Art. 1.04, derde lid, fig. 5)
Voor schepen die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven
bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart,
moeten voeren is bestemd:
ligplaats van km 566.20 tot km 566.70.
Artikel 6.05
Ligplaats voor de duwvaart die licht-ontvlambare
stoffen vervoert
(Art.Jl.04, vierde lid, fig. 6)
Voor de duwvaart die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart, moet voeren is bestemd:
ligplaats van km 566.70 tot km 567.00.

Ligplaats voor schepen die licht-ontvlambare
stoffen vervoeren
(Art. 1.04, derde lid, fig. 5)
Voor schepen die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven
bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart,
moeten voeren is bestemd:
ligplaats van km 613.80 tot km 614.00.

HOOFDSTUK 8
Wesseling
Artikel 8.01
Begrenzing van de rede
De rede strekt zich voor Wesseling uit aan de linker oever van
km 667.93 tot km 672.30.
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Artikel 8.02

HOOFDSTUK 9

Algemene ligplaatsen
(Art. 1.04, eerste lid, fig. 3)
Voor schepen die des daags geen teken, voorgeschreven bij de
artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, behoeven te voeren zijn bestemd:
ligplaats van km 668.85 tot km 669.00,
uitsluitend voor ledige schepen die in Wesseling
willen laden,
ligplaatsen van km 670.20 tot km 670.63 en
van km 670.85 tot km 671.80,
uitsluitend voor schepen die in Wesseling hebben
geladen of willen lossen.

Duisburg-Ruhrort
Artikel 9.01
Begrenzing van de rede
De rede strekt zich uit van km 769.30 tot km 794.55.
Artikel 9.02

Algemene ligplaatsen
(Art. 1.04, eerste lid, fig. 3)
Voor schepen die des daags geen teken, voorgeschreven bij de
artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, behoeven te voeren zijn bestemd:
Artikel 8.03
1. aan de linker oever
a. ligplaats „Friemersheim"
Algemene ligplaatsen voor de duwvaart
van km 770.70 tot km 772.30;
(Art. 1.04, tweede lid, fig. 4)
b. ligplaats „Rheinhausen"
van km 773.85 tot km 774.15,
Voor de duwvaart die des daags geen teken, voorgeschreven bij
uitsluitend voor ledige schepen die verkeer onderhouden
de artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
met de haven van Rheinhausen;
Rijnvaart, behoeft te voeren zijn bestemd:
c.
ligplaats
„Hochemmerich"
ligplaats van km 669.00 tot km 669.30,
van km 775.60 tot km 777.60,
uitsluitend voor ledige duwbakken,
uitsluitend voor geladen schepen;
ligplaatsen van km 669.90 tot km 670.20 en
d. ligplaats „Homberg"
van km 670.63 tot km 670.85
van km 778.65 tot km 780.00,
uitsluitend voor geladen duwbakken.
van km 778.10 tot km 778.30,
van km 778.40 tot km 778.65 en
van km 789.00 tot km 780.45,
Artikel 8.04
uitsluitend voor ledige schepen en voor schepen die
aldaar gerepareerd moeten worden;
Ligplaats voor schepen die ammoniak of andere, daarmede
gelijkgestelde stoffen vervoeren
e. ligplaats „Homberger Ort"
van km 781.75 tot km 782.50;
(Art. 1.04, zevende lid, fig. 9)
ƒ.
ligplaats „Orsoy"
Voor schepen die overeenkomstig artikel 3.38 van het Reglevan
km 888.90 tot km 790.80, uitsluitend voor schepen
ment van politie voor de Rijnvaart des daags twee rode kegels,
die verkeer onderhouden
voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste lid onder b, van genoemd
met
de havens van
reglement, moeten voeren is bestemd:
Schwelgern en Walsumligplaats van km 668.10 tot km 668.24.
Süd,
De schepen mogen slechts ligplaats nemen in één breedte en wel
van km 792.90 tot km 793.20, uitsluitend voor schepen
aan de rij dukdalven die zich het dichtst bij de oever bevindt.
die verkeer onderhouden
met de haven van Walsum-Nord en
Artikel 8.05
van km 793.80 tot km 794.55, uitsluitend voor schepen
die verkeer onderhouden
Ligplaats voor de laadinrichting voor urine
met de Rijnhaven van
van de Union Kraftstoff
Orsoy;
De ligplaats van km 667.93 tot km 668.03 is slechts bestemd
2. aan de rechter oever
voor schepen die aan de laadinrichting voor urine van de Union
a. ligplaats „Rheinlust"
Kraftstoff willen laden of lossen, dan wel aldaar hebben geladen
van km 770.70 tot km 771.60,
of gelost.
uitsluitend voor schepen die verkeer onderhouden met
de haven van Mannesmann, de havens van Hochfeld en
Artikel 8.06
de haven van Rheinhausen;
b. ligplaats „Hochfelder Langskribbe"
Ligplaats voor de laadbrug van de Union Kraftstoff voor schepen
van km 773.30 tot km 774.00,
die licht-ontvlambare stoffen vervoeren
uitsluitend voor schepen die verkeer onderhouden met
Voor schepen die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven
de havens van Hochfeld en de haven van Rheinhausen;
bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart,
c. ligplaats „Schreckling"
moeten voeren en die aan de laadbrug van de Union Kraftstoff
van km 778.50 tot km 779.60,
willen laden of lossen, dan wel aldaar hebben geladen of gelost,
uitsluitend voor ledige schepen;
is bestemd:
d. ligplaats „Luftball"
ligplaats van km 668.29 tot km 668.80.
van km 781.34 tot km 781.54, uitsluitend voor motorschepen die slechts voor
Artikel 8.07
korte tijd ligplaats nemen
en niet op lading wachten
Ligplaats van de rederij Braunkohle
en
Voor schepen van de rederij Braunkohle is bestemd:
van km 781.54 tot km 783.40, uitsluitend voor ledige
ligplaats van km 669.59 tot km 669.90.
schepen;
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e. ligplaats „unterhalb der Baerler Brücke;;
van km 786.50 tot km 787.60,
uitsluitend voor geladen schepen;
ƒ. ligplaats „Alsum"
van km 788.70 tot km 790.00,
uitsluitend voor schepen die verkeer onderhouden met
de haven van Schwelgern;
g. ligplaats „Walsum"
van km 790.50 tot km 790.58, uitsluitend voor schepen
die aldaar gerepareerd
moeten worden,
van km 790.58 tot km 791.00,
van km 791.60 tot km 791.90 en
van km 792.35 tot km 792.80,
uitsluitend voor schepen die verkeer onderhouden met
de haven van Walsum-Süd.
Artikel 9.03
Ligplaats voor de Niederrheinische Hütte A.G. en de
Duisburger Kupferhütte
Voor schepen die bij de Niederrheinische Hütte A.G. of bij de
Duisburger Kupferhütte willen laden of lossen, dan wel aldaar
hebben geladen of gelost, is bestemd:
ligplaats aan de rechter oever
van km 774.70 tot km 776.50.

Artikel 9.07
Algemene ligplaatsen voor de duwvaart
(Art. 1.04, tweede lid, fig. 4)
Voor de duwvaart die geen teken, voorgeschreven bij de
artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, behoeft te voeren zijn bestemd:
1. aan de linker oever
a. ligplaats „Friemersheim"
van km 770.10 tot km 770.70 en
van km 772.70 tot km 773.20;
b. ligplaats „Homberger Ort"
van km 782.50 tot km 784.00;
c. ligplaats „Orsoy"
van km 790.80 tot km 792.25;
2. aan de rechter oever
ligplaats „Schreckling"
van km 777.80 tot km 778.30.
Artikel 9.08

Ligplaats voor de duwvaart die licht-ontvlambare
stoffen vervoert
(Art. 1.04, vierde lid, fig. 6)
Voor de duwvaart die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de
Artikel 9.04
Rijnvaart, moet voeren zijn bestemd:
Ligplaats voor schepen die licht-ontvlambare stoffen vervoeren
1. aan de linker oever
(Art. 1.04, derde lid, fig. 5)
ligplaats „Friemersheim"
van km 772.30 tot km 772.70;
Voor schepen die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven
bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart,
2. aan de rechter oever
moeten voeren zijn bestemd aan de rechter oever:
ligplaats „unterhalb der Baerler Brücke"
a. ligplaats „Rheinlust"
van km 787.60 tot km 788.00.
van km 771.60 tot km 772.10, uitsluitend voor ledige schepen, en
van km 772.40 tot km 772.90, uitsluitend voor geladen schepen;
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b. ligplaats „Baerler Brücke"
van km 785.10 tot km 786.40.
Emmerik
Voor het overslaan mogen de schepen slechts gebruik maken
van de ligplaats „Baerler Brücke".
Artikel 10.01
Artikel 9.05
Ligplaats voor schepen die ammoniak of andere, daarmede
gelijkgestelde stoffen vervoeren
(Art. 1.04, zevende lid, fig. 9)
Voor schepen die overeenkomstig artikel 3.38 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart des daags twee rode kegels,
voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste lid onder b, van genoemd
reglement, moeten voeren is bestemd aan de linker oever:
ligplaats „Friemersheim"
van km 769.80 tot km 770.00.
Artikel 9.06
Ligplaats voor schepen die ontplofbare stoffen vervoeren
(Art. 1.04, vijfde lid, fig. 7)
Voor schepen die overeenkomstig artikel 3.38 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart des daags één rode kegel,
voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste lid onder a, van genoemd
reglement, moeten voeren is bestemd aan de linker oever:
ligplaats „Friemersheim"
van km 769.40 tot km 769.70.

Begrenzing van de rede
De rede strekt zich voor Emmerik uit van km 847.60 tot km
854.80.
Artikel 10.02
Ligplaatsen
Voor de opvaart en voor de bij artikel 10.05 van het verbod tot
ligplaats nemen uitgezonderde afvaart zijn bestemd:
1. aan de linker oever
a. ligplaats 1
van km 847.70 tot km 847.90,
voor schepen die overeenkomstig artikel 3.38 van het
Reglement van politie voor de Rijnvaart des daags
één rode kegel, voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste lid
onder a, van genoemd reglement, moeten voeren;
b. ligplaats 2
van km 848.00 tot km 848.30,
voor schepen die overeenkomstig artikel 3.38 van het
Reglement van politie voor de Rijnvaart des daags twee
rode kegels, voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste lid
onder b, van genoemd reglement, moeten voeren;
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c. ligplaats 3
van km 848.60 tot km 850.40 (niet door tekens overeenkomstig de artikelen 1.03 en 1.04 aangeduid),
uitsluitend voor samenstellen met inbegrip van die
welke des daags een blauwe kegel, voorgeschreven bij
artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, moeten voeren;
d. ligplaats 4
van km 850.40 tot km 851.60 (niet door tekens overeenkomstig de artikelen 1.03 en 1.04 aangeduid),
uitsluitend voor alleenvarende schepen met inbegrip van
die welke des daags een blauwe kegel, voorgeschreven
bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, moeten voeren;
e. ligplaats 5
van km 851.90 tot km 853.13 (niet door tekens overeenkomstig de artikelen 1.03 en 1.04 aangeduid),
uitsluitend voor alleenvarende schepen met inbegrip van
die welke des daags een blauwe kegel, voorgeschreven
bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, moeten voeren;
ƒ. ligplaats 6
van km 853.33 tot km 854.80 (niet door tekens overeenkomstig de artikelen 1.03 en 1.04 aangeduid),
uitsluitend voor samenstellen en alleenvarende schepen
die van de vereenvoudigde douanebehandeling (groene
klaring) gebruik willen maken, voor zover de douanebehandeling niet tijdens de vaart plaatsvindt, met inbegrip van die welke des daags een blauwe kegel, voorgeschreven bij artikel 3.37 van het Reglement van politie
voor de Rijnvaart, moeten voeren;
2. aan de rechter oever
aan de steigers tussen km 851.80 en km 852.50,
uitsluitend voor alleenvarende schepen, met uitzondering
van de schepen, genoemd in artikel 10.04, tweede lid.
Artikel 10.03
Gebruik van de ligplaatsen
Op de ligplaatsen aan de linker oever moeten samenstellen en
alleenvarende schepen een zijdelingse afstand van ten minste 6 m
van elkaar en van de oever bewaren.
Samenstellen en alleenvarende schepen die des daags een
blauwe kegel, voorgeschreven bij artikel 3.37 van het Reglement
van politie voor de Rijnvaart, moeten voeren moeten echter een
zijdelingse afstand van ten minste 10 m van elkaar en van de
andere schepen bewaren.
Artikel 10.04
Steigers
1. Aan de steigers tussen km 851.80 en km 852.50 (zie artikel
10.02, tweede lid) mogen niet meer dan vier schepen langszijde van
elkaar ligplaats nemen. Schepen die wel aan de steigers ligplaats
mogen nemen maar aldaar geen plaats vinden moeten zich naar de
ligplaatsen 4 of 5 begeven.
2. Aan de steigers mogen geen schepen ligplaats nemen die
a. des daags een blauwe kegel, voorgeschreven bij artikel
3.37 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart,
moeten voeren;
b. overeenkomstig artikel 3.38 van het Reglement van
politie voor de Rijnvaart des daags één rode kegel, voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste lid onder a, van genoemd reglement, moeten voeren;
c. overeenkomstig artikel 3.38 van het Reglement van
politie voor de Rijnvaart des daags twee rode kegels,
voorgeschreven bij artikel 3.33, eerste lid onder b, van
genoemd reglement, moeten voeren;
d. een overstekende deklast hebben;
e. ledig zijn.

Artikel 10.05
Bepalingen voor de afvaart
Het is de afvaart verboden op de rede van Emmerik ligplaats
te nemen, met uitzondering van schepen die
a. in Emmerik willen laden of lossen;
b. zijn toegelaten voor het vervoer van passagiers;
c. de haven van Kleef als bestemming hebben.

HOOFDSTUK 11
Lobith
Artikel 11.01
Begrenzing van de rede
De rede strekt zich voor Lobith uit aan de rechter oever van
km 857.73 tot km 866.50, tussen de lijn die de koppen der kribben
verbindt en het midden van de rivier.
Artikel 11.02
Algemene ligplaatsen
Voor schepen die des daags geen teken, voorgeschreven bij de
artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, behoeven te voeren zijn bestemd:
a. ligplaats 2
van km 858.23 tot km 859.83,
voor afvarende schepen, met uitzondering van afvarende
duwvaart, die van de vereenvoudigde douanebehandeling
(groene klaring) gebruik willen maken;
b. ligplaats 3
van km 860.23 tot km 861.43,
voor afvarende schepen, met inbegrip van afvarende duwvaart, die niet van de vereenvoudigde douanebehandeling
(groene klaring )gebruik willen maken;
c. ligplaats aan de steigers
tussen km 861.43 en km 862.93,
uitsluitend voor alleenvarende schepen die overeenkomstig
artikel 11.11 van deze steigers gebruik maken;
d. ligplaats 5
van km 863.78 tot km 863.98,
voor opvarende schepen, met inbegrip van opvarende
duwvaart.
Artikel 11.03
Algemene ligplaats voor de duwvaart
(Art. 1.04, tweede lid, flg. 4)
Voor de duwvaart die des daags geen teken, voorgeschreven bij
de artikelen 3.37 of 3.38 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, behoeft te voeren is bestemd:
ligplaats 1
van km 857.73 tot km 858.23,
voor de afvarende duwvaart die van de vereenvoudigde douanebehandeling (groene klaring) gebruik wil maken.
Artikel 11.04
Ligplaats voor schepen die licht-ontvlambare
stoffen vervoeren
(Art. 1.04, derde lid, fig. 5)
Voor schepen, met inbegrip van de duwvaart, die des daags een
blauwe kegel, voorgeschreven bij artikel 3.37 van het Reglement
van politie voor de Rijnvaart, moeten voeren is bestemd:
ligplaats 6
van km 864.03 tot km 864.38.
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Artikel 11.05
Ligplaats voor schepen die ammoniak of andere,
daarmede gelijkgestelde stoffen vervoeren
(Art. 1.04, zevende lid, fig. 9)
Voor schepen, met inbegrip van de duwvaart, die overeenkomstig artikel 3.38 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart des daags twee rode kegels, voorgeschreven bij artikel 3.33,
eerste lid onder b, van genoemd reglement, moeten voeren is
bestemd:
ligplaats 7
van km 864.68 tot km 864.98.
Artikel 11.06
Ligplaats voor schepen die ontplofbare stoffen vervoeren
(Art. 1.04, vijfde lid, fig. 7)
Voor schepen, met inbegrip van de duwvaart, die overeenkomstig artikel 3.38 van het Reglement van politie voor de Rijnvaart des daags één rode kegel, voorgeschreven bij artikel 3.33,
eerste lid onder a, van genoemd reglement, moeten voeren is
bestemd:
ligplaats 8
van km 865.48 tot km 865.88.
Artikel 11.07
Algemene ligplaats voor schepen die van de nachtklaring
gebruik willen maken
1. Voor schepen, met inbegrip van de duwvaart, die van de
nachtklaring aan de daartoe bestemde steigers gebruik willen
maken, is bestemd:
ligplaats 4
van km 862.93 tot km 863.38.
2. Voor de schepen, genoemd in de artikelen 11.04 tot en met
11.06, die van de nachtklaring gebruik willen maken kan de bevoegde autoriteit een ligplaats aanwijzen.
3. Passagiersschepen die geen plaats aan de voor hen bestemde
steigers vinden kunnen des daags van ligplaats 4 gebruik maken.
Artikel 11.08
Breedte der ligplaatsen
De breedte van de in artikel 11.02, onder a, b en d, en in de
artikelen 11.03,11.04,11.05 em 11.07 genoemde ligplaatsen strekt
zich uit van 15 m rivierwaarts van de lijn die de koppen der
kribben aan de rechter oever verbindt tot het midden van de
rivier.
De breedte van de in artikel 11.06 genoemde ligplaats strekt
zich uit van 15 m rivierwaarts van deze lijn tot 75 m in de richting
van het midden van de rivier.
Artikel 11.09
Plaatsen om te keren
1. Als plaatsen om te keren zijn tussen de ligplaatsen de
volgende wateroppervlakten bestemd:
a. van km 859.83 tot km 860.23;
b. van km 861.43 tot km 862.93, waarbij evenwel op de
wateroppervlakte rivierwaarts van de in artikel 11.02
genoemde steigers uitsluitend schepen mogen keren die
van deze steigers gebruik hebben gemaakt of daarvan
gebruik willen maken;
c. van km 863.38 tot km 863.78;
d. van km 864.38 tot km 864.68 en
e. van km 864.98 tot km 865.48.

2. De plaatsen om te keren mogen slechts worden gebruikt
voor het keren of voor het varen naar of van een ligplaats, het
watersportcentrum „De Bijland", de vluchthaven of de los- en
laadplaatsen.
3. De plaatsen om te keren worden aangeduid door de op de
rechter oever aangebrachte tekens E. 8, respectievelijk A. 8,
overeenkomstig artikel 6.13 van het Reglement van politie voor
de Rijnvaart.
Artikel 11.10
Het varen op de rede
Op de rede is stroomopwaarts van km 863.38 de opvaart
verboden, tenzij zulks voor de vaart naar of van een ligplaats, het
watersportcentrum „De Bijland", de vluchthaven of de los- en
laadplaatsen noodzakelijk is.
Artikel 11.11
Steigers
1. Aan de steigers tussen km 861.43 en km 862.93 mogen niet
meer schepen ligplaats nemen dan op de betreffende steiger is
aangegeven.
Ingeval op een steiger door borden is aangegeven, dat deze voor
bepaalde schepen is gereserveerd, mogen aan deze steiger geen
andere schepen ligplaats nemen.
Schepen die aan de steigers geen plaats vinden moeten zich
begeven naar de in de artikelen 11.02 en 11.07 genoemde ligplaatsen.
2. Aan de steigers mogen geen ligplaats nemen:
a. schepen die des daags een blauwe kegel, voorgeschreven
bij artikel 3.37 van het Reglement van politie voor de
Rijnvaart, dan wel één rode kegel of twee rode kegels,
voorgeschreven bij artikel 3.38 van genoemd reglement,
moeten voeren;
b. schepen die stoffen van categorie K3 van klasse lila
van het ADNR vervoeren;
c. zeeschepen die geen schriftelijke toestemming van de
bevoegde autoriteit hebben;
d. schepen met een grotere lengte dan op de betreffende steiger is aangegeven;
e. schepen met een overstekende deklast;
ƒ. schepen die het uitzicht van vertrekkende schepen bemoeilijken;
g. schepen die door hun bouw of hun lading het zich naar de
steiger begeven van personen aanzienlijk bemoeilijken.
De voorschriften van dit lid gelden niet voor schepen die ligplaats willen nemen aan de voor de nachtklaring bestemde
steigers.
3. De bevoegde autoriteit kan voor het ligplaats nemen aan de
voor de nachtklaring bestemde steigers bijzondere regels vaststellen.
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