
 

 

 

 

Openbare wasplaatsen in de Noord-Meuse 

 

Autoroute no.1,  

 

afgewisseld met korte wandelingen  

in het  noorden van de Meuse.  
 

 
 

 
 

 



 

 

Route I – noordwest auto/wandelroute 

 
 

Dit deel gaat van Stenay naar Tailly, maar kan ook in onderde-

len worden gereden.  

 

1. Stenay 

 

Om te beginnen bezoeken we het lavoir de Minimes in de Ruelle 

Charlotte in  Stenay. 

 

 

2. Cervizy 

 

Vanaf Stenay richting Cervizy, een voorstadje (bourgh) van 

Stenay. De kerk staat rechts en dan na 100 mtr. rechts de oprit in naar de wasplaats. Daar 

parkeren. 

De eerste “impluvium” open dak voor het regenwater. De afdruipbalken zijn vernieuwd maar 

de rollen zijn nog origineel. 

De lavoir van Cervizy kan ook te voet vanuit Stenay worden bezocht. 

Een wandeling van Stenay naar Cervizy:  

 
3. Moulins-Saint-Hubert 

 
Naar het noorden, richting Sedan over de D964.  

Na 12 km. parkeren in Moulins-Saint-Hubert.  

 

Wandeling 1 Stenay - Cervizy 
 

Begin bij de haven volg het Canal de l’Est stroomafwaarts. Bij de waterzuivering over de sluis en aan de 
andere kant verder. Het onverharde pad loopt tot aan de brug van Cervizy.  

Brug over en rechtdoor, de doorgaande weg oversteken en breng een bezoek aan het lavoir. De wande-
ling gaat terug door de straat weer over te steken en 50 meter terug links af te gaan. Op de rue Basse 
de Remparts ziet u links de Ruelle Charlotte met het lavoir de Minimes.  

Wandeling 2  Moulins-St.Hubert 
 

Wandelend naar het noorden en aan het einde van het dorp bij het 
kruisbeeld rechtsaf. Na 100 meter is er links de eerste redelijk on-
aangetaste wasplaats. Water vloeit overvloedig. Let op de balken 
over het bassin voor het uitdruipen van het wasgoed. De dakpannen 
zijn niet origineel, er hebben waarschijnlijk “tiges de bottes” pannen 
op gezeten.  

Terug naar de doorgaande weg. In de afvoerkanalen hoort met het 
water nog stromen. Aan de overkant van de weg een abreuvoir, 
jammer genoeg met planten en geen water.  
De wandeling vervolgt naar het zuiden. Voor de huizen zien we plantenbakken met duidelijke uitsnijdin-
gen voor de overloop van water. Eens stonden deze bakken ergens anders en stroomde er water in. 
Links af de Rue Haute op. Op de splitsing van wegen staat het volgende lavoir. Wat er gebeurd is weten 

we niet, maar het dak is vervangen door een betonnen plafond en 

de zijkanten zijn aangeaard. De steunpilaar in het midden is neerge-

zet voor het plafond van beton. Aan de binnenkant ziet men nog 
duidelijk de contouren van twee zijdeuren die vóór het aanaarden 
hebben bestaan. Hier een spoelbassin. Het kleine bassin was be-
doeld om het wasgoed na het wassen te spoelen.  
We gaan door naar boven, maakt niet uit welke straat. Boven vinden 
we nog een put met een wiel. De put heeft sinds 1940 geen water 

meer naar boven gebracht. Het mechaniek is nog aanwezig. 
Terug naar de auto. 

 



 

 
4. Autreville-Saint-Lambert 

 

Met de auto terug naar het zuiden en de eerste mogelijk afslag rechtsaf, richting Autreville-

Saint-Lambert. Een schattig klein dorpje met maar een dertig tal inwoners. In de Rue de 

Lavoir vinden we een lavoir, dat qua grootte passend is bij het dorp.  

Het abreuvoir heeft geen fontein meer en er is geen water. Ook zien we aan de achterkant de 

flessenbakken. Omdat de grond eigendom is van de gemeente worden naast de wasplaatsen 

dikwijls de andere gemeentelijke zaken geplaatst als elektriciteitshuisjes, flessenbak, tele-

fooncel en publicatiebord. 

De tweede “impluvium”, open dak zodat ook het regenwater het bassin voedt. Hier wordt het 

hemelwater opgevangen in goten en via 2 korte regenpijpen naar het bassin geleid. Of dat 

een originele oplossing is weet ik niet, met komt het in andere impluviums niet tegen.  

Een lieftallig lavoir met nog een klep met ketting voor de afwatering. Onderhoud is nodig aan 

de vloer. Houten bankjes in de hoek. Het gebruik van een dakpan is een origineel idee voor 

de fontein.  

 
5. Pouilly-sur-Meuse 

 

We verlaten Autreville en gaan door naar Pouilly-sur-Meuse.  

De wasplaats staat in het centrum van het dorp iets lager dan het gemeentehuis en de 

school. De wasplaats is behouden en is toegankelijk maar er stroomt geen water. Ook de 

abreuvoir staat droog en wordt weer als plantenbak gebruikt. Ook hier weer en spoelbassin 

en uitdruipbalken. De vorm van de balken verraad hun ouderdom. Dakpannen niet origineel 

en ook de houten balken zijn twijfelachtig maar in goede staat.  

Stroomopwaarts langs de Maas staat nog een oude watercentrale. Niet erg mooi maar wel 

een industrieel teken van zijn tijd.  

We steken de Maas over en gaan richting Luzy-Saint-Martin. Een mooie route langs Het “Bois 

de Jaulnay”. In het voorjaar bloeit hier de Salomonszegel 

 

 

6. Luzy-Saint-Martin 

 

In Luzy parkeren bij de kerk  en gemeentehuis.  

Terug naar de auto en door naar Cesse. 

 

7. Cesse 

 

Bij binnenkomst ligt rechts de oude watermolen van Cesse. Doet geen dienst meer en wordt 

deels bewoond.  Door naar het centrum en bij de kerk parkeren.  

Wandeling 3 - Luzy-St.Martin 
 

In het dorp zijn op zijn minst 4 putten met pompen. 3 Putten bevinden zich  

ten noorden van de parkeerplaats en 1 ten zuiden.  
Op weg naar het zuiden vinden we ook het abreuvoir, droog en geen fontein.  
Daarnaast ligt de wasplaats en dat is even zoeken, maar hij ligt er echt naast!  Bedenk dat naast het 
lavoir veelal de glasbakken werden neergezet. Jammer, op slot, geen water, plafond van beton 
(waarschijnlijk waren de originele houten balken verrot in zo’n vochtige omgeving) 

Wandeling 4 -Cesse 

 

Achter de oude school, nu een gîte  (vakantiewoning) rechtsaf. We komen langs het oude lavoir dat met 
behulp van EU gelden recentelijk is omgebouwd tot verenigingsgebouw.  
We sluiten de ogen en lopen door naar het water van de moulin. Rechts de watermolen, nu gedeeltelijk 
bewoond en er is geen waterrad meer.  
Het bruggetje over en het water volgen stroomopwaarts, richting de spoorlijn. Daar vinden we een van 
de meest pittoreske lavoirs. In de open lucht maar onmiskenbaar een lavoir met heerlijk stromend wa-

ter. Of het lavoir ooit overdekt is geweest weten we niet. Geniet nog even van het water en neem de 2e 
brug terug naar de kerk. 



 

 
8. Laneuville-sur-Meuse 

 

We vervolgen onze weg naar Laneuville-sur-Meuse. Einde van 

de lokale weg links af richting het dorp. Bij het kruispunt met 

de doorgaande weg rechts af, maar misschien een korte stop 

om deze “impluvium” te bezoeken, direct op de kruising 
rechts tegenover de kerk.  Hier zien we de rekken aan de muur om de 

was verder te laten uitdruipen  Zoals gezegd rechtsaf richting Beauclair.  

 

 

9. Beauclair 

 

In Beauclair kan men even stoppen om een lavoir 

“passerelle” te zien. Parkeren bij de kerk, dat is ook de afslag naar Halles-sous-les-Côtes. Aan 

de overkant van de straat 50 m verder lopen en dan meteen rechts. Daar vind men een wat 

verwaarloosd gebouw dat over de stroom is heen gebouwd: een lavoir passerelle. Niet toe-

gankelijk.   

Terug naar de auto en richting Halles-sous-les-Côtes.  

 

 

10. Halles-sous-les-Côtes 

 

We parkeren weer bij de kerk en staan meteen voor het lavoir met égayoir. Een lavoir dat 

grote bekendheid geniet door zijn bijzondere bouw. Jammer het water loopt niet.  

Het dorp is van een bijzondere bouw uit het begin van de 19e eeuw en werd bewoond door 

wijnboeren en wijnhandelaren  (tot de druifluis alle druivenplanten vernietigde)  

 

Het égayoir wordt aan beide zijden afgeschermd door 2 keien, die moeten voorkomen dat de 

boeren met de kar de drenkplaats in rijden, b.v. om de kar schoon te spoelen. Vanuit Halles-

sous-les-Côtes zijn er meerdere wandelingen mogelijk.  

 

Terug naar de kerk en we gaan terug naar Beauclair. In Beauclair links af en aan het einde 

van het dorp weer links richting Tailly. 

 

 

11. Tailly 

 

We zijn onderhand in het departement Ardennes.  

Wanneer we Tailly binnen rijden zetten we de auto zo snel mogelijk aan de kant.  

 

Einde van het eerste deel van de route van de lavoirs. 

Wandeling 6 - Tailly 

 

Ga zelf op zoek naar de 3 lavoirs, het kasteel en de romantiek van het dorp.  
Dit dorp verdient het om te wandelen, te genieten van de lavoirs, de beek, het abreuvoir, de bloemen, 
de gerestaureerde huizen en de “usoirs” die zijn zoals we ze zo graag zouden willen zien.  

Wandeling 5 - Halles-sous-les-Côtes 
 

Vanaf het lavoir voor de kerk langs, links af en dan weer 
rechtsaf. Aan het einde van de straat staat nog een lavoir 
dat de moeite waard is. Volg dan nog even de borden 
van de grot van de “Notre Dame de Montserrat”. (paar 
honderd meter) De bedevaart naar deze grot vindt jaar-

lijks in september plaats. Een actieve groep vrijwilligers 

houdt de gedachtenis aan deze Maria verschijning in 
stand.  


