
 

 

 

 

Openbare wasplaatsen in de Noord-Meuse 

 

Autoroute no.2,  

 

afgewisseld met korte wandelingen  

in het  noorden van de Meuse.  
 
 
 

 
 

 



 

 
 

Route II –zuidoost  auto/wandelroute 
 

 

Deel II kan ook gekoppeld worden aan deel I.  

De route begint in Mont-devant-Sassey en eindigt in Mou-

zay. 

Vanuit Tailly (deel I) gemakkelijk te bereiken via Beauclair of via Villers-devant-Dun.  

 

11. Mont-devant-Sassey 

 

In Mont-devant-Sassey vinden we het eerste marie/lavoir, oftewel gemeentehuis in combina-

tie met wasplaats. Gebouwd in 1829. De wasplaats wordt “des Espagnois”  (Spanjaarden?) 

genoemd. Een mooie wandeling door het dorp en naar de kerk op de heuvel.  

 

Terug naar de auto en vervolg in de richting Sassey-sur-Meuse.  

  

 

12. Sassey-sur-Meuse 

 

Eerste straat links vinden we het eerste lavoir. Een onooglijk hokje van zinken golfplaten ver-

bergt het erfgoed van Sassey-sur-Meuse. 

Door de bevolking “de la petite Fontaine” genoemd. 

Het andere lavoir is herkenbaar aan de fontein van de dolfijn. 

Midden in het dorp. Alles staat droog en ook het gebouw is af-

gesloten en ontoegankelijk. Hout is er tegenop gestapeld en 

ook binnen ligt hout. Een lavoir dat het verdient om opgeknapt 

te worden.   

 

De weg vervolgen, brug over en rechts af richting Dun-sur-

Meuse. Na 1 km links af richting Milly-sur-Bradon. De 

wasplaats is een verenigingsgebouw geworden en verdient 

niet onze aandacht. Het beekje dat door het dorp stroomt is 

aardig. Links aanhouden en naar Lion-devant-Dun.  

 

 

 

13. Lion-devant-Dun 

 

In het dorp de eerste straat rechts. Aan het einde een mooi lavoir met  een van de mooiste 

voorbeelden van een égayoir.  In het centrum een mairie/lavoir, maar het lavoir is dichtge-

maakt en tot opslagruimte verworden (bouwjaar 1820). De buiten trap is eveneens verdwe-

nen.  

 

Rechtsaf naar Brandeville. 

 

 

14. Brandeville  

 

De centrale wasplaats daar bestaat al lang niet meer. Nog wel een waterbekken centraal in 

het dorp.  

Wandeling 7  - Mont-devant-Sassey 
 

Parkeer de auto in de buurt van het gemeentehuis, bekijk het mairie/lavoir en neem de tijd voor een 
wandeling door dit aardige dorp. Rechts omhoog is er een mooie tuin met nog een lavoir. (Rue de la 
Rochelle)  Verder terug is het wandelpad naar boven naar de Église Notre-Dame, een klim omhoog om 
de kerk, het oude kerkhof  en het uitzicht te bewonderen. 



 

 

En vlakbij daarbij staat het eerste bord voor een wandeling van 8 km. 

 

Terug naar de auto en vervolg de weg rechtdoor richting Bréhéville.  

 

15. Bréhéville 

 

Of u wandelend of met de auto door Bréhéville komt er zijn een aantal wasplaatsen te ont-

dekken. Allereerst direct bij de aankomst in het dorp aan de linkerzijde. De wasplaats is dicht 

en eigendom van Nederlanders.  

Beneden in het dorp ligt nog een wasplaats. Het water stroomt niet meer en het is opslag 

voor de gemeente.  

 

Terug naar boven en de weg vervolgen naar Lissey. 

 

 

 16. Lissey 

 

In Lissey weer een Marie/lavoir, dit keer uit 1855. Goed onderhouden en open. 

 

 17. Ecurey-en-Verdunois 

 

Hoewel Ecurey-en-Verdunois op het eerste gezicht misschien een saai dorp lijkt is een wande-

ling de moeite waard. Juist in dit dorp is de authentieke bouwstijl van de Meuse nog goed te 

ontdekken. Begin de wandeling op de t-splitsing waar een bord uitleg geeft 

over de inrichting van het dorp en de huizen. De typische flamandes en de 

usoirs. De wandeling begint hier en voert u langs 2 wasplaatsen.  

 

De eerste wasplaats werd op de plaats van de oude broodoven ge-

bouwd. Gebouwd in 1806 en 1809 voor het bedrag aan 5700 frank. 

Opgetrokken uit  natuursteen. Het beeldhouwwerk vertegenwoordigt 

een zwaan. 

De wasplaats is op speciale dagen als de dag van het erfgoed 

(journée du patrimoine) geopend.  

 

 

 

Teruggekomen bij de auto  rijden we weer door en nemen de afslag Peuvillers.  

 

 

Wandeling 8 - Brandeville 

 

In het centrum van het pittoreske dorp Brandeville begint de wandeling “A travers les côtes”. Het brengt 
u van Brandeville naar Bréhéville met schitterende uitzichten. 
Brandeville wordt gekenmerkt door de oude huizen van de lintbebouwing met nog enkele bijzondere 
panden.  

Wandeling 9 - Ecurey-en-Verdunois 
 
Volg vanaf het kruispunt de borden “circuit des flamandes”.  Totale afstand 1,25 km. 

Een “flamande” is een glazen koepel op het dak van de huizen. De 
huizen zijn zodanig gebouwd dat de tussenkamer (veelal de keuken) 
geen buitenlicht heeft. Daarvoor wordt als het ware een schoorsteen 
gebouwd die wordt afgedekt met glas. Boven smal maar van onderen 

bijna de afmetingen van de keuken.  
In Ecurey-en-Verdunois zijn er enkele van deze “flamandes” bewaard 
gebleven. Een typische bouwstijl van de Meuse 



 

 
 

18. Peuvillers 

 

Toch de moeite waard om even de auto te parkeren en de beek door het dorp te volgen. We 

zien een oude lavoir passerelle, iets verderop een vervallen watermolen. De kerk met be-

graafplaats is pittoresk.  Ook is er een beeld van de heilige Gertrude geplaatst op 19 oktober 

1890.  De fontein beschermt het dorp tegen ongeluk en tijdens de 2 wereldoorlogen werd ook 

geen enkele burger gedood. (in een dorp met 50 inwoners is dat misschien niet zo vreemd!) 

 

Bij de doorgaande weg links af richting Jametz. 

En direct de afslag Vittarville en dan door naar Delut. 

 

 

19. Delut    

 

Wat rechts aanhouden en daar tegen de heuvel aan ligt het schitterend onderhouden lavoir 

van Delut. Het gebouw is uit 1846 en is een impluvium. 

Een taperecorder geeft mondelinge uitleg in het Frans. Eveneens zijn er borden die toelichting 

geven Aan de linkerkant van het gebouw kan men omhoog lopen en komt dan uit bij het oude 

kerkhof van Delut.  

Een eldorado van rust en schoonheid, een  kunstwerk der natuur. Vanuit Delut volg de borden 

Marville. De D150, een weg van 5 km. 

 

20. Marville 

 

In Marville is het de moeite waard een korte wandeling te maken (heen en terug nog gaan 2 

km.). 

 

 

Na het bezoek aan Marville gaan we naar Jametz.  

 

Het kan via de weg binnendoor (vanaf de wasplaats bij de kruising rechtsaf en deze weg ver-

volgen), maar ook over de provinciale weg.  

 

 

Wandeling 10 - Marville 
 

Parkeer de auto in het centrum en verken deze 
oude stad te voet. Marville   weerspiegelt de 
Spaanse invloed in het noorden van het departe-
ment van de Meuse. Tot in de 17e eeuw kende het 
dorp een periode van welvaart en werden er fraaie 
woningen opgetrokken door de adel en de burge-

rij.  
 
De wasplaats (zie de cirkel op het kaartje) ligt ver-

scholen achter nieuwbouw huizen. Tussen 2 huizen 
door ziet men slechts een klein stukje van het dak. 
Er is een kort voetpad naar het lavoir de la Bau-
rette. 

Binnen zijn er borden met de uitleg van de ge-
schiedenis van dit bijzondere lavoir. 
 
Verlaat de wasplaats en bij de kruising links af richting de provinciaalse weg. Neem het pad naar het 
kerkhof van Saint Hilaire  De Romaanse kapel St-Hilaire is omgeven door een bijzonder kerkhof. Buxus 
boompjes groeien tussen de grafstenen, welke wanordelijk verspreid liggen. Op te merken valt een Pië-
ta van 15de eeuw en enkele mooie calvariebergen. Het knekelhuis bevat 40.000 schedels, o.a. de 

slachtoffers van de cholera-epidemie. 
 



 

 
21. Jametz 

 

Aan de zuidzijde van Jametz, net buiten het dorp aan de 

westkant ligt een verwaarloosd lavoir. Eventueel vanaf de 

achterkant te bereiken.  

We vervolgen onze weg richting Stenay en Baalon. 
 

 

22. Remoiville 

 
U komt in het dorp Remoiville en na 200 mtr. aan uw linkerhand is het dak zichtbaar van de 

wasplaats.  

De moeite waard om dit lavoir te bezoeken. Twee lange rechthoekige en parallelle bekkens en 

een derde bekken gebouwd onder een gewelf, 
dat zich onder de weg bevindt. De weg vervolgen.  

 

 

23. Louppy-sur-Loison 

 

In Louppy nemen we niet de afslag richting 

Brandeville, maar nemen direct de volgende 

weg omhoog. We parkeren bij de kerk.  

 

 

We vervolgen de weg richting Baâlon – Stenay, maar gaan na het verlaten van Louppy direct 

rechts af richting Juvigny-s 

 
24. Juvigny-sur-Loison 

 

Bij binnenkomst zien we het kleine gebouw met zinken dak. Een bijzonder lavoir omdat zin-

ken daken bijna niet meer worden gezien. Het lavoir heeft dringend onderhoud nodig. 

Even een stukje terug en de eerste weg rechts, de D 142. En u komt weer op de doorgaande 

weg naar Stenay.  

 

 

25. Baâlon 

 

In Baâlon zien we links voor de brug de mooie gerestaureerde en onderhouden wasplaats. 

Het geheel wordt omgeven door een stroom en waarschijnlijk een égayoir. (rechts)   

 

Links af richting Mouzay. 

 

Na 3,5 km komt u bij de provinciaalse weg Verdun-Sedan. Even naar rechts en meteen weer 

links.  

 

 

Wandeling 11 Louppy-sur-Loison 
 

We nemen de andere weg naar beneden en lopen langs de kasteelmuur naar het zuiden. We volgen de 
weg en net over de brug rechts ligt het lavoir. Moeilijk te herkennen maar waarschijnlijk met égayoir. 
Even doorlopen en daar staat op de hoek een abreuvoir (met een klein deel wasbekken!). Terug maar 
omhoog naar het kasteel. Het kasteel kan soms in de zomer aan de buitenkant worden bezocht.  
Voor de ingang van het kasteel rechts af en nu de weg naar beneden. We steken de departementale 
weg over en volgen de borden voor “Cimetière Eglise de la Madeleine XIXeme”. De kapel van Sainte-

Madeleine is gebouwd in 1150 door Adam de Menthon en stond buiten de stadsmuren. De kerk fungeer-
de als moederkerk van Louppy. De kerk werd vervangen in de 15e en 16e eeuw en doet nu nog dienst 
als begrafeniskapel. 
We gaan dezelfde weg terug naar boven. 
 



 

 
 

26. Mouzay 

 

Aan uw rechterhand een van de lavoirs van Mouzay, hier met  egayoir. Let op de tekst boven 

de toegangsdeur. 

 

Hier eindigt deel II van de route openbare wasplaatsen. 
 

 


