
 

 

Openbare wasplaatsen in de Noord-Meuse 

 
Fietsroute no.1. – 48 km. 

 
* 

Vertrek vanaf Stenay richting Reims naar Laneuville-sur-Meuse. Daar is de eerste was-

plaats aan de rechterzijde voorbij de kerk.  

 

* 

Vervolg de weg en na 250 meter links af richting Wiseppe. In totaal 4 km. 

In Wiseppe voor de brug rechtsaf. Direct aan de rechterkant de oude wasplaats jammer ge-

noeg verbouwd tot verenigingsgebouw. 

 

* 

De weg vervolgen, langs de Ferme de Boulain, die in de eerste wereldoorlog dienst deed als 

vliegveld en langs het riviertje de Wiseppe. 

 

* 

Na 3,5 km bij de departementale weg Stenay – Reims links af. Even opletten voor de vele 

auto’s. Aan uw rechterhand de houthandel Watrin. En iets verderop een terrasje voor het ho-

tel “le Beauclair”.  

 

* 

Bij aankomst in Beauclair even voorbij de afslag naar  

Halles-sous-les-Côtes aan de rechterhand achter de bebouwing is een lavoir passerelle over 

het beekje. Jammer, dicht en verwaarloosd.  

 

* 

Terug naar de afslag naar Halles-sous-les-Côtes. Een kleine kilometer en u bent in het dorp 

met direct een abreuvoir. Bij het abreuvoir rechtsaf en het lavoir met abreuvoir ligt direct 

naast de kerk.  Kijk voor meer informatie bij deel II. 

 

* 

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.  

 

* 

We verlaten het dorp zoals we gekomen zijn en keren 

terug naar de departementale weg en slaan links af 

richting Reims. Na 700 meter meteen links af richting 

Tailly.  

 

*  

Na 3 km zijn we in het dorp Tailly met 3 schitte-

rende wasplaatsen. Twee op de doorgaande route 

en de derde aan het einde van Rue de la Gimognée. 

(bij de eerste wasplaats links af omhoog).  
 

 

We verlaten het dorp bovenaan richting les Tuile-

ries en gaan via les Tuileries, Andevanne en Vil-

lers-devant-Dun (2 lavoirs maar niet toeganke-

lijk) naar Doulcon. Eén lavoir en een waterbekken 

gecombineerd met grenssteen (borne-fontaine). 

 

* 

 



 

 

 

Links af richting Dun-sur-Meuse. Na 400 meter links af richting Sassey-sur-Meuse.  

 

* 

Na 4,5 km bent u in het dorp Sassey-sur-Meuse. Midden in het dorp vind u de wasplaats 

met de vis als fontein.  Aan de westkant van het dorp is er nog een wasplaats, moeilijk te vin-

den en verscholen achter golfplaten. (de la  petite Fontaine) 

 

* 

De weg vervolgen en bij het verlaten van het dorp direct linksaf naar Mont-devant-Sassey. 

Een indrukwekkend Maire/lavoir en iets hogerop nog een halfopen lavoir. Een bezoek aan de 

kerk wordt aanbevolen!. 

 

* 

Het dorp verlaten richting Montigny-devant-Sassey. Hier vinden we meerdere wasplaatsen, 

maar geen van allen nog in de oorspronkelijke staat.. 

 

* 

Of de eerste of de tweede weg rechts richting Villefranche (Saulmory-et-Villefranche) 

Beide dorpen hebben geen wasplaats van betekenis. 

 

* 

De weg vervolgen naar Wiseppe. U kunt vóó’r de brug het dorp verlaten aan de rechterkant 

en dan door de uiterwaarden van de Wiseppe en de Meuse terug naar Laneuville. 

 

* 

In Laneuville rechts af naar Stenay.  
 

 

 


