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U bent net afgemeerd bij de passantenkade aan de rivier in Lagny-sur-Marne…

Aanmeerplaats Marne & Gondoire
Technische informatie

Welkom in Marne & Gondoire!

Voor het afmeren van boten bij de passantenkade gelden de volgende regels:
Van april tot oktober staat het team van het VVV kantoor Marne et Gondoire voor
u klaar tijdens uw tussenstop:
Dagelijks van 9u30 tot 12u30 en van 14u30 tot 18u30
In deze gids vindt u alle praktische informatie die u nodig kunt hebben tijdens
uw verblijf. En natuurlijk vindt u bij het VVV kantoor alles wat u nodig heeft voor
verrassende en boeiende ontdekkingen, een boetiek, maar ook leeswerk, een
ontspanningsruimte en een gratis wifi-hotspot.

Wij wensen u een prettig verblijf in Marne-et-Gondoire.
Pas op, de aanmeerplaats voor pleziervaartuigen is van begin november tot eind maart
gesloten. Vanwege de stijging van de Marne worden de loopbruggen naar de ponton van
de jachthaven verwijderd. Tijdens deze periode zijn verblijfsadviseurs beschikbaar van
9u30 tot 12u30 en van 14u30 tot 18u, behalve maandagmorgen, dinsdagmorgen en
zondagmiddag.

Maximumlengte: 19 lineaire meter
Vaardiepte: 1.80 meter
Doorvaarthoogte: 3.60 meter
Het afmeren van uw boot is gratis en toegestaan voor een maximumduur van 48
uur.
De aanmeerplaats beschikt over acht ligplaatsen.
Elektriciteit wordt geleverd tegen een tarief van €3 per 24u.
Elektrisch vermogen: 20 A / 250 V
Aansluiting leiding- en drinkwater is ook mogelijk voor €3 / 24u.
Een vuilwaterpomp is op verzoek gratis toegankelijk.

Reglement
De aanmeerplaats wordt beheerd door het VVV kantoor van Marne & Gondoire.
ALGEMEEN BELEID

De binnenvaartroutes rond de stad Lagny-sur-Marne zijn vrij toegankelijk voor gemotoriseerde pleziervaartuigen, herkenbaar door een spreuk of een kentekennummer.
Boten die in de aanmeerplaats van Marne et Gondoire leggen moeten te allen tijde de regels van de
Franse overheid, en die van de zee- en binnenvaart, douane-, fiscale en andere bepalingen naleven.
Ze moeten tevens de van kracht zijnde zeewaardigheids- en veiligheidsvoorschriften respecteren.

A) Toegangsvoorwaarden voor de ponton, en de gebruiken op het haventerrein

De toegang tot de ponton is verboden voor niet-gebruikers. De gebruikers van de aanmeerplaats
mogen in geen geval wijzigingen aanbrengen op de installaties die ze ter beschikking hebben gekregen. Ze worden geacht onmiddellijk een medewerker van het VVV kantoor van Marne et Gondoire
op de hoogte te stellen, mochten ze beschadigingen constateren op de installaties die ze ter beschikking hebben gekregen, of dit nu door hun toedoen is of niet. De eigenaar moet er voor waken
dat zijn boot, ongeacht de periode en onder alle omstandigheden, geen schade toebrengt aan de
installaties van de aanmeerplaats of aan andere vaartuigen, of het gebruik van de aanmeerplaats
in het algemeen te hinderen. Hij is verantwoordelijk voor de schade die hij veroorzaakt aan deze
installaties. Iedere boot moet uitgerust zijn met voldoende bescherming om zijn eigen boot, de
naastgelegen boten en de installaties te kunnen beschermen. De eigenaar van de boot zal verantwoordelijk gesteld worden bij schade indien deze bescherming onvoldoende, of zelfs afwezig is. De
reparatiekosten zullen aan de betreffende personen in rekening gebracht worden.
Het te water laten, en uit het water trekken van de plezierjachten is niet toegestaan rond de
aanmeerplaats. Het personeel van het VVV kantoor van Marne et Gondoire kunnen u de dichtstbijzijnde zones voor de te waterlating en winterstalling aangeven. Het personeel van het VVV kantoor
is niet belast met de bewaking van de boten, en kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden bij
verlies of schade die niet door de VVV of zijn medewerkers veroorzaakt zijn. Het personeel van
het VVV kantoor van Marne et Gondoire moeten op ieder moment de hulp van de eigenaar van de
betreffende boot kunnen inroepen.
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B) In geval van materiële schade voor de watersporters

Boten met mast kunnen wind vangen; de aanmeerplaats kan niet verantwoordelijk gesteld worden
voor schade bij windhozen of storm. Wanneer bij de aanmeerplaats een boot gezonken is, wordt
de eigenaar geacht deze te laten verwijderen of te laten ontmantelen na hiervoor toestemming te
hebben gekregen van de directie van de aanmeerplaats van Marne et Gondoire, die een termijn
zal stellen voor het begin en de beëindiging van de werkzaamheden.

C) Veiligheid

De snelheid is vastgesteld op:
• 15 km/h op de Marne,
• 4 km/h bij de aanmeerplaats.
Het is verboden om:
• watersporten te beoefenen bij de aanmeerplaats. Het personeel van het VVV kantoor kan de
gebruikers informatie geven over de snelheidszone van de Marne.
• auto’s, dieren of spullen te wassen op de pontons van de aanmeerplaats.
• de boten te wassen met water van het drinkwaterpunt.
• grof vuil, vuilnis, vloeistof (oude olie…) of ieder ander materiaal op de ponton en in de Marne te
gooien.
• iets te laten staan, zelfs niet tijdelijk.
• werkzaamheden of onderhoud verrichten, die potentieel andere watersporters en publiek kunnen storen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om de kades en ankerplaatsen te gebruiken om materiaal te bewerken of te laten staan.
• in de Marne te zwemmen: er kunnen in het water virussen en bacteriën zitten die ziektes kunnen
veroorzaken, door contact of opname door de mond.
• te vissen bij de aanmeerplaats.
De boten mogen geen gevaarlijk- of explosief materiaal aan boord bewaren. Verwarmingsapparatuur, verlichting en elektrische installaties moeten in overeenstemming zijn met de geldige normen, net als de aansluitingen van deze installaties, en de aansluitpunten van de aanmeerplaats.
De boten mogen niet onder spanning staan als er niemand aan boord is.
In geval van brand, of ieder ander ongeluk als gevolg van de installaties op de kades van de
aanmeerplaats of in de aangrenzende woongebieden, zijn alle boten verplicht de door het personeel van het VVV kantoor van Marne et Gondoire voorgeschreven voorzorgsmaatregelen toe te
passen, en waarvoor zij verder niet verantwoordelijk voor gesteld kan worden.
In geval van brand op een boot, moet de eigenaar of bemanning onmiddellijk de brandweer van
Lagny-sur-Marne bellen: +33 1 60 07 87 30 (of 18, of 112)

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

De boot moet meteen na aankomst aangemeld worden bij het personeel van het VVV kantoor van
Marne et Gondoire (boven aan de trap, bij de Maunoury brug) om het identificatieformulier van de
boot in te vullen.
Nieuwkomers krijgen de welkomstgids voor de watersporter (guide pratique du plaisancier), moeten kennis nemen van het regelement van de aanmeerplaats en zich hier strikt aan houden.
Drinkwater en elektriciteit zijn verkrijgbaar vanaf de ponton van de plezierhaven, tegen respectievelijk €3 per deel van 24u (oftewel een arrangement van €6 voor beiden). Dit bedrag moet vooraf
bij het VVV kantoor afgerekend worden.

PARKEERVOORWAARDEN
A) Parkeerduur

Parkeren bij de aanmeerplaats is gratis, maar niet langer dan 48 uur (behalve uitzonderlijke toestemming van het VVV kantoor van Marne et Gondoire, op schriftelijk verzoek ten minste 15 dagen
voor de aankomstdatum). Daarbij moet een termijn van 12 uur gerespecteerd worden tussen twee
aanlegperiodes bij de ponton van de plezierhaven, om de aankomsten en vertrekken soepel te
laten verlopen. Vraag informatie bij het personeel van het VVV kantoor van Marne et Gondoire voor
de dichtstbijzijnde gebieden voor de tewaterlating.

B) Aanmeervoorwaarden

De ligplaatsen van de aanmeerplaats zijn exclusief gereserveerd voor plezierjachten van minder
dan 19 meter (reële lengte, accessoires inbegrepen), in goede zeewaardige staat, veilig en goed
onderhouden, waaronder het aspect van de buitenkant van de romp en de superstructuren.
Het personeel van het VVV kantoor van Marne et Gondoire hebben het recht om zo vaak als nodig
is de manoeuvres uit te voeren die noodzakelijk geacht worden, geheel op kosten van de eigenaar
die volledig verantwoordelijk gesteld kan worden.

HET LEVEN OP DE AANMEERPLAATS
A) Leefregels

Huishoudelijk afval, en overig afval van welke aard dan ook moeten in de hiervoor bestemde containers gedeponeerd worden.
De gebruikers moeten voorkomen dat hun bezigheden geluidsoverlast in de omgeving veroorzaakt.
Zo mogen radio’s, televisies, recorders, elektrofoons of ieder ander apparaat, evenals muziekinstrumenten in geen geval tot last zijn voor de andere gebruikers van de aanmeerplaats. In overeenstemming met de wet moet tussen 22 uur en 8 uur absolute rust heersen. Buiten deze periode is
overmatig geluidsoverlast verboden.
De gebruikers, net als de bezoekers en wandelaars moeten altijd fatsoenlijk gekleed gaan.
Gedragscode voor het milieu ter attentie van de gebruikers
De wandelaar zal de levensregels op de aanmeerplaats respecteren:
- door de rust van de watersporters te bewaren,
- door gepaste bakken te gebruiken,
- door de veiligheidsvoorschriften te respecteren,
- door de waterkwaliteit te bewaren, en er niet in te gaan zwemmen.
De watersporter zal zijn levensomgeving beschermen:
- door alle milieu- en veiligheidsvoorschriften te respecteren,
- door uitstoot van afvalwater te voorkomen,
- door niets in het water te gooien,
- het personeel van de aanmeerplaats – VVV kantoor van Marne et Gondoire te waarschuwen in
geval van vervuiling,
- door zorgzaam om te gaan met de beschikbaar gestelde uitrustingen.
- door niet onnodig een motor te laten draaien (van boten, voertuigen, machines…) om brandstof
te besparen, bij te dragen aan de beperking van broeikasgasuitstoot, en de rust van iedereen te
bewaren.

B) De van kracht zijnde regels respecteren

Over het algemeen genomen, zal iedere inbreuk op de Binnenvaart politiereglement (BPR), en
iedere overtreding begaan op de Openbare Waterwegen beboet, en de overtreder strafrechtelijk
vervolgd worden door de Ruimtelijke Eenheid van vaarroutes van Meaux.
Voor meer informatie betreffende de Openbare Waterwegen, of om zijn rechten en plichten te kennen op de rivier, moet de watersporter zich wenden tot de Vaarwegen van Frankrijk (Voies Navigables de France), afdeling Meaux (Tel: +33 1 60 24 76 76).
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de installaties wordt verondersteld dat deze regels bekend
zijn, en verwacht deze opgevolgd worden. Er zal altijd een kopie hangen in het VVV kantoor van
Marne et Gondoire, en op de kade.
Dit regelement is op 4 maart 2015 unaniem goedgekeurd tijdens de zitting van het Raad van Bestuur van het VVV kantoor van Marne et Gondoire

U wordt verzocht zorgzaam op te gaan met de ter beschikking gestelde installaties, en ons te waarschuwen bij storing, vervuiling of ander hinder dat schadelijk
kan zijn voor het milieu en de aanmeerplaats moet meteen gesignaleerd worden
aan het VVV kantoor: +33 1 64 02 15 15 of +33 1 60 31 55 70.
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Praktische informatie voor uw verblijf
Bakkerijen - Pastry shops
GOURDIN - gesloten op dinsdag (100 meter) - 10 rue Maréchal Foch in Thorigny-sur-Marne
JUILLET - gesloten op donderdag (100 meter) - 17 rue du Chemin de Fer in Lagny-sur-Marne
AUX VIENNOIS CHAUDS - gesloten op zondag (150 meter) - 33 rue du Chemin de Fer in Lagny-sur-Marne
AOUBIDAZZA LACEN - gesloten op dinsdag (300 meter) - 124 rue Saint Denis in Lagny-sur-Marne
LUXOR - gesloten op maandag (350 meter) - 10 place de la Fontaine in Lagny-sur-Marne
LEGRAND - gesloten op maandag (400 meter) - 3 place du Marché au Blé in Lagny-sur-Marne
AU MOULIN DE LAGNY - gesloten op maandag (500 meter) - 42 rue du Chemin de Fer in Lagny-sur-Marne

Slachtlammeren
BOUCHERIE DU LIMOUSIN - gesloten op donderdag (50 meter) - 16 rue du Chemin de Fer in Lagny-sur-Marne
BOUCHERIE DE LA GARE - gesloten op maandag (150 meter) - 4 rue de la Marne in Pomponne
BOUCHERIE COTTIN - gesloten op maandag (300 meter) - 27 rue des Marchés in Lagny-sur-Marne
BOUCHERIE DE LA FONTAINE - gesloten op maandag (350 meter) - 12 place de la Fontaine in Lagny-sur-Marne

Viswinkel
AU BON PORT DE LAGNY - gesloten op maandag (400 meter) - 14 rue Vacheresse in Lagny-sur-Marne

Markten
MARCHÉ DE LAGNY (350 meter)
Op woensdag, vrijdag en zondagochtend
Place de la Fontaine, rue des Marchés en
onder de markthal place du Marché au Blé
in Lagny-sur-Marne
MARCHÉ DE THORIGNY (1 kilometer)
Zaterdagochtend
Parking de l’esplanade in Thorigny-surMarne

Supermarkten
MONOPRIX (450 meter)
5 rue Vacheresse in Lagny-sur-Marne
FRANPRIX (550 meter)
3 rue Raymond Poincaré in Thorigny-s/Marne

Catering
MORLET TRAITEUR - gesloten op maandag (100 meter)
14 av du Maréchal Foch in Thorigny-sur-Marne
AU FAISAN DORÉ - gesloten op maandag (200 meter)
2 rue des Marchés in Lagny-sur-Marne
NIAM BAÏ - gesloten op maandag (200 meter)
119 rue Saint-Denis in Lagny-sur-Marne
MAISON DIJOLS - gesloten op maandag (350 meter)
14 place de la Fontaine in Lagny-sur-Marne
LA CUISINE DU MARCHÉ - gesloten op woensdag
10 rue Vacheresse in Lagny-sur-Marne (400 meter)
COMPTOIR D’ASIE - 7 dagen per week geopend (400 meter)
10 place du Marché au Blé in Lagny-sur-Marne

Kruidernierswinkel
ÉPICERIE DE LAGNY - 7 dagen per week geopend (50 meter)
10 rue du Chemin de Fer in Lagny-sur-Marne
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Praktische informatie voor uw verblijf
Brandstof

Chandlery

KRAFTSTOFFVERSORGUNGSSTELLE HAFEN VON NOGENT-SUR-MARNE
(2h30 van varen aangezien Lagny)
Square Tino Rossi
94130 Nogent-sur-Marne
Van maandag tot vrijdag:
9u - 12u / 14u - 19u
Op zaterdag en zondag:
9u - 12u / 14u - 20u
+33 1 41 93 13 57

DECATHLON (Boot kleine apparatuur)
Rue Victor Drouet 77410 Claye-Souilly
+33 1 60 27 60 00
25 allée du 1er mai
77183 Croissy-Beaubourg
+33 1 60 95 24 70

METIN LAGNY

Hulpverlening (20 Liters trommel)
2 rue du Général Leclerc
77400 Pomponne
(bij de brug pont Joffre)
+33 1 64 12 78 00

Cashpoints
CRÉDIT AGRICOLE (100 meter)
7 rue Maréchal Foch in Thorigny-sur-Marne
LCL (150 meter)
48 rue du Chemin de Fer in Lagny-sur-Marne
BRED - BANQUE POPULAIRE (200 meter)
115 rue Saint-Denis in Lagny-sur-Marne
LA POSTE (300 meter)
106 rue Saint-Denis in Lagny-sur-Marne
CRÉDIT MUTUEL (300 meter)
14 rue des Marchés in Lagny-sur-Marne

NAUTIC CENTER IDF
Onderhoud - Reparatie - Overwinteren
Gesloten op maandag
Quai Jacques
Prévert Prolongé 77100 Meaux
+33 1 64 34 19 88

CAISSE D’ÉPARGNE (400 meter)
5 place de l’Hôtel de Ville in Lagny-sur-Marne
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (400 meter)
4 rue de l’Hôtel de Ville in Lagny-sur-Marne
CRÉDIT DU NORD (450 meter)
6 rue Vacheresse in Lagny-sur-Marne

Valuta omruilservice

Postkantoor

Wasserette

La Poste (300 meter)
Van maandag tot zaterdag: 8u30 - 19u
Op zaterdag: 8u30 - 12u
106 rue Saint-Denis in Lagny-sur-Marne

LAVERIE DE LAGNY (50 meter)
gesloten op zondag
5 rue d’Orgemont in Lagny-sur-Marne

BNP PARIBAS — Serris (15 minuten)
14 Place d’Ariane
Toegang: bus 42 richting Val d’Europe RER
BNP PARIBAS — Bussy-Saint-Georges (10 minuten)
16 boulevard de Lagny
Toegang: bus 26 richting Bussy RER
DISNEYLAND® RESORT PARIS (15 minuten)
Disney Village, à Chessy
Toegang: bus 23 richting Chessy RER

Apotheken

Huisartsen

PHARMACIE DUROYAUME ALAIN (150 meter)
2 rue de la Marne in Pomponne
+33 1 64 30 35 30

PHARMACIE DE L’ABBAYE (300 meter)
21 rue des Marchés in Lagny-sur-Marne
+33 1 64 30 00 96

TRAN MINH THO (350 meter)
4 place de la Fontaine in Lagny-sur-Marne
+33 1 60 07 58 48

PHARMACIE DU CHEMIN DE FER (200 meter)
54 rue du Chemin de Fer in Lagny-sur-Marne
+33 1 64 30 00 65

PHARMACIE DE LA FONTAINE (350 meter)
7 place de la Fontaine in Lagny-sur-Marne
+33 1 64 30 00 47

YVES DARTY (500 meter)
33 rue Saint Sauveur in Lagny-sur-Marne
+33 1 64 02 29 42

PHARMACIE DES MARCHÉS (250 meter)
12 rue des Marchés in Lagny-sur-Marne
+33 1 64 30 00 79

GUIBERT THIERRY & JOUSSET DIDIER (800 meter)
22 rue de Claye in Thorigny-sur-Marne
+33 1 64 02 29 84

OLIVIER BENHAMOU, BRUNO PAMAR
& THIBAUT BRUNET (1,3 kilometer)
26 rue du Pont Hardy in Lagny-sur-Marne
ANNE YOUSSEFIAN & RANIA BERKAI (600 meter) +33 1 64 30 42 25
32 -34 rue Vacheresse in Lagny-sur-Marne
BOZON GONNET VÉRONIQUE
+33 1 60 07 00 87
& ISABELLE GOUEL (1,3 kilometer)
26 rue du Pont Hardy in Lagny-sur-Marne
CATHERINE COQUIN (600 meter)
+33 1 64 02 23 48
7 rue de la Madeleine in Pomponne
+33 1 64 02 47 90

Fietslening
Geniet van uw verblijf om de omgeving met de fiets te ontdekken!
Op steenworp afstand van het VVV-kantoor en de rivier aanmeerplaats, genieten
van fietsen lening bij de rivier de Marne, het is gratis! Voor een paar uur, een halve
of hele dag, kinderen en volwassen fietsen zijn tot je beschikking.
MOBILITEIT LOKAAL VAN MARNE ET GONDOIRE
4 rue du chemin de fer in Lagny-sur-Marne
Informatie en reserveringen: +33 1 64 33 26 35

Openingstijden
Woensdag: 14u30 - 17u
Op zaterdag en zondag: 10u30 – 17u30
Elke dag tijdens de schoolvakanties:
10u30 – 17u30

Voor je Gaan...
Voor te Gaan, Vraag dan bij Het VVV-kantoor op de kaart van Toeristische Marneshore en de fietsroute Gidsen. U zult er vast veel mooie wandelingen ontdekken, We
hopen dat u geniet!
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Torcy

SNCF/ Transilien - Linie P
Richting Meaux (20 minuten) of Paris-Gare
de l’Est (25 minuten)
Het treinstation is gelegen op 200 meter van
de jachthaven, aan de andere kant van de
brug Maunoury.
Taxis
*Gemeentelijke Standplaats, place du Marché
au Blé à Lagny-sur-Marne: +33 1 64 30 00 30
*Standplaats treinstation Lagny-Thorigny:
Eric Taxis: +33 6 07 27 39 16
Euro Taxi Lagny: +33 6 80 84 75 77
Radio Taxi: +33 6 80 23 98 13
Taxi Leriche: +33 6 80 23 98 13
Taxis Lhomme: +33 1 60 35 07 95
Taxi Morin: +33 6 07 24 03 51
Taxi Moutiers: +33 6 60 82 67 31

Bus Pep’s netwerk
Buslijn 21 / 25 / 29: richting Torcy RER
Buslijn 23: richting Chessy RER
Buslijn 26: richting Bussy RER
Buslijn 42: richting Val d’Europe RER
Autoverhuur
ADA THORIGNY-SUR-MARNE (400 meter)
15 rue Raymond Poincaré
+33 1 60 07 77 23
www.ada.fr
HERTZ LAGNY-SUR-MARNE (600 meter)
2 avenue Général Leclerc
+33 1 64 12 78 90
www.hertz.fr

Office de
Tourisme

2 rue du chemin de fer
77400 Lagny-sur-Marne
+33 1 64 02 15 15
officedetourisme@marneetgondoire.fr
w w w. m a r n e e t g o n d o i r e - t o u r i s m e . f r

Conception Marne & Gondoire Tourisme - Maart 2017

Om zich te verplaatsen in Marne et Gondoire...

