
 

 

Openbare wasplaatsen in de Noord-Meuse 
 

Fietsroute no. 2  – 35 km 
 

 

Een route met heuvels en dalen, geen hotel-restaurants, wel een picknick plaats. 

 

* 

Vanuit Stenay naar de departementale weg Verdun-Sedan. Bij de rotonde links af richting Se-

dan. Na een paar honderd meter staat er een bord naar rechts richting Brouennes. Na onge-

veer drie kilometers links het kasteel Bronelle, prive-bezit dus kan niet worden bezocht.  

Weg nog 2 km vervolgen tot aan het dorp Brouennes. 

 

* 

In Brouennes iets verder dan het midden van het dorp staat aan uw rechterhand de gereno-

veerde wasplaats van Brouennes met het glimmende leien dak. 

 

* 

In Brouennes de doorgaande weg volgen richting Montmédy. Er volgt weer een korte klim.  

Na ongeveer 2 km kruist de weg de doorgaande route Stenay - Montmédy, de D947. Recht-

door en op 1 km is er rechts een picknickplaats.  

Verder naar Quinzy-Landzécourt. Pittoresk dorp! Een lavoir, gesloten op de hoek bij de 

brug 

 

* 

De weg vervolgen, de brug over en na een klim van ongeveer 2.5 km aan het einde van de 

weg rechts D 110 naar Han-les-Juvigny en Juvigny.  

 

* 

Na 2.5 km het lieftallige dorp Han-les-Juvigny. Er is een wasplaats verbouwt tot woonhuis. 

 

* 

De weg vervolgen naar Juvigny-sur-Loison. Een juweel van een wasplaats met zinken dak 

dat vraagt om gerestaureerd te worden.  

 

* 

Rechts af de D142 richting Baâlon. Aan het einde rechts af nu de D 69 vervolgen naar Baâlon. 

Totaal 11 km. 

 

* 

In Baâlon, einde van de weg een goed behou-

den wasplaats en waarschijnlijk ook een 

égayoir.  

 

* 

De weg vervolgen links af de D 17 richting Dun

-sur-Meuse en Mouzay. De laatste klim.  

Na 3,5 km komt u bij de provinciaalse weg Ver-

dun-Sedan. Even naar rechts en meteen weer 

links.  

 

* 

Aan uw rechterhand een van de lavoirs van 

Mouzay, hier met  egayoir. Let op de tekst bo-

ven de toegangsdeur. 

 

* 

Terug naar de doorgaande weg naar Stenay. 


