2; Binnenschepenbesluit
Bijlage I; Lijst van Binnenwateren
Bijlage I. van het Binnenschepenbesluit
Lijst van binnenwateren van het communautaire net, ingedeeld in de zones 1, 2, 3 en 4
Nederland
Zone 2:
- Dollard,
- Eems,
- Waddenzee met inbegrip van de verbindingen met de Noordzee,
- IJsselmeer met inbegrip van het Markermeer en het IJmeer, met uitzondering van de
Gouwzee,
- Nieuwe Waterweg en het Scheur,
- Calandkanaal ten westen van de Beneluxhaven,
- Breediep, Beerkanaal en de op het Beerkanaal aansluitende havens,
- Hollandsch Diep,
- Haringvliet en Vuile Gat met inbegrip van de waterwegen tussen Goeree-Overflakkee
enerzijds en Voorne-Putten en Hoeksche Waard anderzijds,
- Volkerak,
- Krammer,
- Grevelingenmeer en Brouwershavensche Gat met inbegrip van de waterwegen tussen
Schouwen-Duiveland enerzijds en Goeree-Overflakkee anderzijds,
- Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Oosterschelde en Roompot met inbegrip van de
waterwegen tussen Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland enerzijds en SchouwenDuiveland en Tholen anderzijds, met uitzondering van het Schelde-Rijnkanaal,
- Schelde, Westerschelde en de zeemonding daarvan met inbegrip van de waterwegen tussen
Zeeuwsch-Vlaanderen enerzijds en Walcheren en Zuid-Beveland anderzijds, met uitzondering
van het Schelde-Rijnkanaal.
Zone 3:
- Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer.
- Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Zwartemeer, Ketelmeer,
- Veluwemeer, Eemmeer, Gooimeer,
- Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten-IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, Havens van
IJmuiden,
- Havengebied van Rotterdam, Europoort, Calandkanaal en Hartelkanaal,
- Nieuwe Maas,
- Oude Maas, Noord, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede,
- Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannerdensch Kanaal, Neder Rijn, Lek,
- Geldersche IJssel,
- Amsterdam-Rijnkanaal,
- Veerse meer,
- Schelde-Rijnkanaal vanaf de landsgrens tot aan de uitmonding in het Volkerak,
- Amer, Bergsche Maas,
- Maas beneden Venlo.
Zone 4:
- Alle overige rivieren, kanalen en meren, niet genoemd onder de zones 2 en 3.

België
Zone 3:
- Zeeschelde beneden Antwerpen.
Zone 4:
- Alle overige waterwegen, niet genoemd onder de zone 3.
Bondsrepubliek Duitsland
Zone 1:
- Ems: van de verbindingslijn tussen de oude vuurtoren van Delfzijl en de lichtopstand van
Knock zeewaarts tot 54°30" noorderbreedte en 6°45" oosterlengte, met inachtneming van het
Samenwerkingsverdrag Ems-Dollard.
Zone 2:
- Ems: van de verbindingslijn van de haveningang naar Papenburg over de Ems, tussen het
Diemer Schöpfwerk en de dijksluis bij Halte tot aan de verbindingslijn tussen de oude
vuurtoren van Delfzijl en de lichtopstand van Knock, met inachtneming van het
Samenwerkingsverdrag Ems-Dollard,
- Jade: binnenwaarts van de verbindingslijn tussen de vuurtoren Schillighörn en de kerktoren
van Langwarden,
- Weser: van de spoorbrug in Bremen tot aan de verbindingslijn tussen de kerktorens van
Langwarden en van Cappel met de zijarm Schweiburg, met inbegrip van de zijarmen Kleine
Weser, Rekumer-Loch en de rechter zijarm,
- Elbe: van de onderste grens van de haven van Hamburg tot de verbindingslijn tussen de
Kugelbake bij Döse en de noordwestelijke punt van het Hohes Ufer (Dieksand) met de
zijrivieren Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau en Stör (telkens van de vloedkering
tot aan de monding) en met inbegrip van de Zij-Elbe,
- Meldorfer Bucht: binnenwaarts van de verbindingslijn van de noordwestelijke punt van het
Hohes Ufer (Dieksand) tot het westelijke havenhoofd Büsum,
- Flensburger Förde: binnenwaarts van de verbindingslijn tussen de vuurtoren Kekenis en
Birknack,
- Eckernförder Bucht: binnenwaarts van de verbindingslijn van Bocknis-Eck tot de
noordoostelijke punt van het vasteland bij Dänisch Nienhof,
- Kieler Förde: binnenwaarts van de verbindingslijn tussen de vuurtoren van Bülk en het
marinegedenkteken Laboe,
- Leda: van de ingang tot de voorhaven van de zeesluis van Leer tot aan de monding,
- Hunte: van de haven Oldenburg en van 200 m beneden de Amalienbrug in Oldenburg tot
aan de monding,
- Lesum: van de spoorbrug in Bremen-Burg tot aan de monding,
- Este: van de afsluiting bij Buxtehude tot aan de vloedkering Este,
- Lühe: van de molen 250 m boven het viaduct op de Marschdamm in Horneburg tot aan de
vloedkering Lühe,
- Schwinge: van de voetgangersbrug beneden het Güldensternbastion in Stade tot aan de
vloedkering Schwinge,
- Freiburger-Hafenpriel: van de sluizen bij Freiburg/Elbe tot aan de monding,
- Oste: van Mühlenwehr Bremervörde tot aan de vloedkering Oste,
- Pinnau: van de spoorbrug in Pinneberg tot aan de vloedkering Pinnau,
- Krückau: van de watermolen in Elmshorn tot aan de vloedkering Krückau,
- Stör: van Pegel Rensing tot aan de vloedkering Stör,
- Eider: van het Gieselaukanaal tot aan de vloedkering Eider,
- Nord-Ostsee-Kanal: van de verbindingslijn tussen de havenhoofden in Brunsbüttel tot aan de
verbindingslijn tussen de toegangsbakens in Kiel-Holtenau met Schirnauer See, Bergstedter
See, Audorfer See, Obereidersee met Enge, Achterwehrer Schiffahrtskanal en Flemhuder See,
- Trave: van de spoorbrug en de Holstenbrug (Stadttrave) in Lübeck tot aan de verbindingslijn

van de beide uiterste havenhoofden bij Travemünde met de Pötenitzer Wiek en de Dassower
See,
- Schlei: binnenwaarts van de verbindingslijn van de havenhoofden Schleimünde.
Zone 3:
- Donau: van Kelheim (km 414,60) tot aan de Duits-Oostenrijkse grens,
- Rhein: van de Duits-Zwitserse grens tot aan de Duits-Nederlandse grens,
- Elbe: van de uitmonding van het Elbe-Seiten-Kanaal tot aan de ondergrens van de haven van
Hamburg.
Zone 4:
- Alle overige waterwegen, niet genoemd onder de zones 1, 2, en 3.
Frankrijk
Zone 2:
- Seine: stroomafwaarts van de Jeanne d'Arc-Brug in Rouen,
- Garonne en Gironde: stroomafwaarts van de stenen brug te Bordeaux,
- Rhône: stroomafwaarts van de Trinquetaille-brug te Arles en verder naar Marseille.
Zone 3:
- Rhin.
Zone 4:
- Alle overige waterwegen, niet genoemd onder de zones 2 en 3.
Italië
Zone 4:
- Po: van Piacenza tot aan de monding,
- Milaan-Cremona-Pokanaal: het op de Po aansluitende gedeelte van 15 km,
- De Mincio-rivier: van Mantova, Governolo tot de Po,
- Waterweg van Ferrara: van de Po (Pontelagoscuro), Ferrara tot Porto Garibaldi,
- Kanalen van Brondolo en Valle: van de Po di Levante tot de Laguna di Venezia,
- Kanaal Fissero - Tartaro - Canalbianco: van de Adriatische Zee tot de Po di Levante,
- Litoranea Veneta: van de Laguna di Venezia tot Grado.
Luxemburg
Zone 4:
- Moselle.
Zweden
Zone 2:
- Trollhätte kanal en Göta älv,
- Vänern,
- Södertälje kanal,
- Mälaren,
- Falsterbo kanal,
- Sotenkanalen.
Zone 3:
- Göta kanal,
- Vättern.
Zone 4:
- Alle overige rivieren, kanalen en meren, niet genoemd onder de zones 2 en 3.

Oostenrijk
Zone 3:
- Donau: van de Oostenrijks-Duitse grens tot aan de Oostenrijks-Tsjechische grens.
Polen
Zone 1:
– Het deel van de Pomorska-baai ten zuiden van de lijn tussen Nord Perd op het eiland Rugen
en de vuurtoren Niechorze,
– het deel van de Gdan´ ska-baai ten zuiden van de lijn tussen de vuurtoren Hel en het baken
dat de toegang tot de haven van Baltijsk markeert.
Zone 2:
– Szczecin-baai,
– Kamien-baai,
– Wisla-baai,
– Puck-baai,
– Wloclawski-reservoir,
– Suniardwy-meer,
– Niegocin-meer,
– Mamry-meer.
Zone 3:
– Biebrza vanaf de monding van het Augustowskikanaal tot de monding van de Narwia,
– Brda vanaf de verbinding met het Bydgoski-kanaal in Bydgoszcz tot de monding van de
Wisla,
– Bug vanaf de monding van de Muchawiec tot de monding van de Narwia,
– Dabie-meer tot de grens met de binnenzee,
– Augustowski-kanaal vanaf de verbinding met de Biebrza tot de staatsgrens, samen met de
meren die langs dit kanaal liggen,
– Bartnicki-kanaal vanaf het Ruda Woda-meer tot het Bartezek-meer, samen met het
Bartezek-meer,
– Bydgoski-kanaal,
– Elblaski-kanaal vanaf het Druzno-meer tot het Jeziorakmeer en het Szelag Wielki-meer,
samen met die meren en met de meren die langs het kanaal liggen, en een zijkanaal in de
richting van Zalewo vanaf het Jeziorak-meer tot en met het Ewingi-meer,
– Gliwicki-kanaal samen met het Kedzierzynski-kanaal,
– Jagiellonski-kanaal vanaf de verbinding met de Elblag tot de Nogat,
– LTczanski-kanaal,
– Sulesinski-kanaal met de meren langs de loop van dit kanaal en het Goplomeer,
– Zeranski-kanaal,
– Martwa Wisla vanaf de Wisla in Przegalina tot de grens met de binnenzee,
– Narew vanaf de monding van de Biebrza tot de monding van de Wisla, samen met het
Zegrzynski-meer,
– Nogat vanaf de Wisla tot de monding van de Wislabaai,
– (bovenloop van de) Noteæ-rivier vanaf het Goplo-meer tot de verbinding met het
Górnonotecki-kanaal en de (benedenloop van de) Noteæ vanaf de verbinding met het
Bydgoski-kanaal tot de monding van de Warta,
– Nysa Luzycka vanaf Gubin tot de monding van de Odra,
– Odra vanaf Racibórz tot de verbinding met de oostelijke Odra die overgaat in de Regalica
vanaf de Klucz-Ustowo-doorsteek, samen met die rivier en de zijtakken ervan naar het Dabie-

meer, alsmede een zijtak van de Odra vanaf de sluis van Opatowice tot de sluis in Wroclaw,
– westelijke Odra vanaf een dam in Widuchowa (704,1 km van de Odra) tot een grens met de
binnenzee, samen met de zijtakken en de Klucz-Ustowo-doorsteek die de oostelijke met de
westelijke Odra verbindt,
– Parnica en de Parnica-doorsteek vanaf de westelijke Odra tot een grens met de binnenzee,
– Pisa vanaf het Ros´-meer tot de monding van de Narew,
– Szkarpawa vanaf de Wisla tot de monding van de Wislabaai,
– Warta vanaf de baai van Sulesinski tot de monding van de Odra,
– Wielkie Jeziora Mazurskie-systeem, dat de meren omvat die worden verbonden door de
rivieren en kanalen die de hoofdroute uitmaken tussen het Ros-meer (inclusief) in Pisz en het
Wegorzewski-kanaal (inclusief dat kanaal) in Wegorzewo, samen met de volgende meren:
Seksty, Mikolajskie, Talty, Taltowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne,
Tajty, Kisajno, Dargin, Labap, Kirsajty en Suwiecajty, samen met het Gizycki-, het
Niegocinski- en het Piekna Góra-kanaal, alsmede een zijtak vanaf het Rynskie-meer
(inclusief) in Ryn tot het Nidzkiemeer (tot 3 km, waar een grens is getrokken met het
reservaat van het Nidzkie-meer), samen met de volgende meren: Beldany, Guzianka Mala en
Guzianka Wielka,
– Wisla vanaf de monding van de Przemsza tot de verbinding met het Laczanski-kanaal en
vanaf de monding van dat kanaal in Skawina tot de monding van de Wisla tot aan de baai van
Gdansk, met uitsluiting van het Wloclawski-reservoir.
Zone 4:
– Alle overige waterwegen, niet genoemd onder zones 1, 2 en 3.
Tsjechië
Zone 2:
– Dam Lipno-meer.
Zone 3:
– Labe: van de sluis Ústí nad Labem-Strekov tot de sluis Lovosice,
– Dam-meren: Baška, Brnenská (Kninicky), Horka (Stráž pod Ralskem) Hracholusky,
Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny, Plumov Rozk, Sec,Skalka, Slapy, Terlicko,
Žermanice,
– Panden: Oleksovice, Svet, Velké Darko.
Zone 4:
– Alle overige waterwegen, niet genoemd onder zones 1, 2 en 3.
Hongarije
Zone 2:
– Balaton-meer. Zone 3:
– Donau: van rkm 1812 tot rkm 1433,
– Donau Moson: van rkm 14 tot rkm 0,
– Donau Szentendre: van rkm 32 tot rkm 0,
– Donau Ráckeve: van rkm 58 tot rkm 0,
– Tisza (rivier): van rkm 685 tot rkm 160,
– Dráva (rivier): van rkm 198 tot rkm 70,
– Bodrog (rivier): van rkm 51 tot rkm 0,
– Kettos Körös (rivier): van rkm 23 tot rkm 0,
– Hármas Körös (rivier): van rkm 91 tot rkm 0,
– Sió-kanaal: van rkm 23 tot rkm 0, – Velence-meer,
– Ferto-meer.

Zone 4:
– Alle overige waterwegen, niet genoemd onder zones 2 en 3.
Slowakije
Zone 3:
– Donau: van Devín (km 1880,26) tot de Slowaaks-Hongaarse grens.
Zone 4:
– Alle overige waterwegen, niet genoemd onder zone 3.
Litouwen
Zone 4:
– Het volledige Litouwse waterwegennet.
Bulgarije
Zone 3:
– Donau: van rkm 845,650 tot rkm 374,100.
Roemenië
Zone 3:
– Donau: van de grens tussen Servië en Montenegro en Roemenië (km 1075) tot de Zwarte
Zee op de Sulina-arm,
– Donau-Zwarte Zee-kanaal (64,410 km lengte): van de verbinding met de Donau op km
299,300 van de Donau te Cernavoda (respectievelijk km 64 en km 410 van het kanaal), tot de
haven van Constanta Zuid
– Agigea (km «0» van het kanaal),
– kanaal Poarta Alba-Midia Na vodari (34,600 km lengte): van de verbinding met het DonauZwarte Zee-kanaal op km 29 en km 410 te Poarta Alba (respectievelijk km 27 en km 500 van
het kanaal) naar de haven van Midia (km «0» van het kanaal).
Zone 4:
– Alle overige waterwegen, niet genoemd onder zone 3.
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