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SCHEEPVAARTMAATREGEL KRACHTENS ARTIKEL 1.22 VAN HET RPR UITGEVAARDIGD 
DOOR HET WASSERSTRASSEN- UND SCHIFFFAHRTSAMT BINGEN
Ref : CC/CP (18)19

De Duitse delegatie kondigt aan dat het 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen 
vanaf 3 december 2018 een autoafzetplaats en 
twee ligplaatsen aan dukdalven aan het buitenste 
havenhoofd van de vluchthaven van Bingen (km 
526,20 en km 527,30) voor gebruik zal vrijgeven.

In afwijking van artikel 14.05 van het RPR, geldt 
vanaf 3 december 2018 voor het gedeelte van de 
Rijn van km 526,20 tot km 527,30 binnen de rede 
voor Bingen:

1. Bij de autoafzetplaats bij km 526,37 is meren 
toegestaan voor het onmiddellijk aan boord 
of van boord nemen van motorvoertuigen.

2. Voor alle schepen zonder kegel in ten hoogste 
2 breedten zijn gereserveerd de ligplaatsen 
van km 526,50 tot km 526,67.

3. Voor alle schepen met 1 kegel zijn gereserveerd 
de ligplaatsen van km 526,68 tot km 527,30.

Daarnaast wordt de aandacht van de hele 
binnenvaart gevestigd op het feit dat het afzetten 
van motorvoertuigen aan de «Binger Mauer» 
niet meer is toegelaten vanaf 03.12.2018. Van km 
527,30 tot km 528,22 wordt een verbod tot meren 
(A.7) gesignaleerd. De dukdalven bij km 527,80 
dienen als averijligplaats en mogen alleen worden 
gebruikt met de voorafgaande toestemming van 
het Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen.
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DE CCR IN HET KORT

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is 
een internationale organisatie die een essentiële 
regelgevende rol speelt voor de organisatie 
van de Rijnvaart. De CCR is actief op technisch, 
juridisch, economisch, sociaal en milieugebied. Haar 
werkzaamheden staan op alle taakgebieden in het 
teken van een efficiënt, veilig, sociaal verantwoord 
en milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Afgezien 
van de Rijn, ontplooit de CCR vandaag de dag 
talrijke activiteiten die betrekking hebben op de 
Europese waterwegen in ruimere zin. Zij werkt 
daarbij nauw samen met de Europese Commissie, 
alsmede met de andere rivierencommissies en 
internationale organisaties.


