
 

 

MAYENNE, van stad Mayenne naar Angers (Bouchemaine), 2008.   

Totale afstand  van de tocht is 126 km. verdeeld over  7 roeidagen, totaal 45 sluizen.  

Het startpunt ligt op een afstand van 775 km. in de stad Mayenne. 

De dagafstand is afhankelijk van het aantal sluizen, daarom worden er soms weinig km. geroeid.    

Er is geen toestemming nodig om door de sluizen varen.  

De boten kunnen op de camping du Gue Saint Leonard, Rue Saint Leonard 53100, Mayenne. 

Om de route te plannen kun je gebruik maken van:  Navicarte 13, isbn.nr.: 3347570100134, 
www.waterwinkel.nl 

Omdat de camping nog gesloten was bij het voorrijden is schriftelijk toestemming gevraagd om de 
boten op de camping te laten. 

Route. 

Dag 1: 14 km. en 6 sluizen. 

Vertrek vanuit hotel in Mayenne , roeien naar Bas Hambert.  Roeien tot sluis 7 (KP 14,3) en daar de 
boten in het gras leggen.  

Dag 2: 9 km. en 9 sluizen.   

Vertrek vanuit Bas Hambert.  Roeien tot sluis 16 (KP22,8) en boten bij sluis l’Ame. 

Dag 3: 20 km. en 9 sluizen. 

Vertrek vanui tl’Ame.   Roeien tot sluis 25 (kp43.8). 

Boten voorbij de sluis aan de linkerkant Halte Fluviale, Port Rhingard.  

Dag 4:  28 km., 7 sluizen.   

Vertrek vanuit Port Rhingard. Roeien tot roeivereniging Chateau Gontier (KP71.00), even voorbij sluis 
33. De landdienst brengt de botenwagen naar de roeivereniging in Angers waarvoor  uiteraard 
tevoren  toestemming was gevraagd. 

Dag 5:  19 km. en 6 sluizen. 

Vertrek vanuit Chateau Gontier. Roeien naar sluis 39, camping Petit Chenille Changé (KP90). 

 

 



Dag 6: 26 km. en 6 sluizen. 

Vertrek vanuit camping Petit Chenille Changé. Roeien tot sluis 45 (KP 116), camping Montreuil-
Juigné. 

Dag 7: 20 km. en 0 sluizen. 

Vertrek vanuit Montreuil-Juigné. Roeien naar Angers/Bouchemaine.  Bouchemaine  is een goede 
aanlegplaats en de botenwagen kan  opgehaald worden in Angers om daarna weer te stallen bij de 
roeivereniging.   

 

Hotels. 

Mayenne:  (4 nachten)  

Le Tour des Anglais,  

www.latourdesanglais.com 

tel. Nr.: 0033(0) 243043456 

 

Angers (4 nachten): 

Hotel  le Progres 

26, Avenue Denis Papin, 49100 Angers 

Tel.nr.: 0033 (0) 241881014 

 

Roeivereniging Angers:  

 11 Rue Larrey,  

49100 Angers,  

tel.nr.: 0033(0)241482361 

Mailadres:  angers.nautique@gmail.com;   

www.angersnautique.org. 


