
ONTDEK HET GROTE

MET DE FIETS
NEUFCHÂTEAUOM TE

ETEN
CAFÉS - RESTAURANTS

TE ONTDEKKEN
NEUFCHÂTEAU 
Dit is de grootste wasplaats der gemeente met vier 
wasbakken en zes spoelbakken; het is trouwens de 
oudste wasplaats (eerste helft der negentiende 
eeuw), toch werd deze nooit hersteld.

NOLINFAING
Beïnvloed door de periode der schooloorlog (gelinkt 
aan de denkwijzen der katholieken en liberalen) 
werd deze constructie tussen 1884 en 1885 uitge-
voerd: deze bevat een trog, een waterput en een 
wasplaats.

WARMIFONTAINE 
Deze constructie is verrassend door de keuze van 
de locatie: de wasplaats bevindt zich in de voorma-
lige leisteengroeve. Dit geeft het gebouw een 
atypisch karakter.

HARFONTAINE
Er bestond geen eensgezindheid over dit project 
omdat de kosten te zwaar waren en ook door het 
feit dat deze tot slechts zes huizen (dus ongeveer 
dertig bewoners) bestemd was. De keuze van de 
stenen, de aanwezigheid van een schoorsteen en de 
toevoeging van een raam waren onderwerpen die 

veel besproken werden. Toch werd 
de bouw in 1882 beëindigd, twee 
jaren na het verzoek.

GRANDVOIR
Hoewel deze in 1889 opgericht werd, hebben we 
niet veel informatie ter beschikking over de bouw. 
Vandaag de dag bestaat er toch een prachtige 
voorstelling van het werk der wasvrouwen, gemaakt 
dankzij poppen. Dit zeer mooi artistieke werkstuk 
geeft u de mogelijkheid de scène te herleven alsof  
u daar uitgenodigd werd. Op een leuke didactische 
manier krijgt u dus meer inlichtingen over dit werk.

TRONQUOY
Van 1892 en geclassificeerd in 1981 (een van de 
zeldzame geclassificeerde monumenten der
gemeente). Deze wasplaats, verfraaid door de 
steekbogen boven de ramen van de gevel, was 
waarschijnlijk bedoeld om de voormalige die geen 
dak bezat, te vervangen. De bijzonderheid hier is 
dat de ruimte niet alleen door het enige hoofdraam 
verlicht wordt maar ook dankzij de ramen van de 
puntgevels. Er zijn drie troggen met natuurstenen 
langsheen het gebouw.
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INLICHTINGEN
TOERISTISCHE DIENST
VAN NEUFCHÂTEAU

Grand’Place 2
6840 Neufchâteau

Alle inlichtingen zijn beschikbaar bij het
Office voor Toerisme

en op onze Facebook site

bureauinformation@neufchateau.be

www.facebook.com/OfficeduTourismeNeufchateau
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« La Brasserie du Perchepai » - Traditionele keuken
+32 61 28 86 64 - www.brasserieduperchepai.be/ 
 « La Stradella » - Pizzeria
+32 61 51 33 52 - www.pizzeria-la-stradella.be/ 

« Le p’tit 13 «  - Traditionele keuken
+32 61 40 16 72 
« Le Relais Saint-Christophe » - Franse keuken
+32 61 27 92 41 
 « La Vendetta » - Pizzeria
+32 61 41 20 24 - www.lavendetta.be/ 
« La Frégate » - Visspecialiteiten
+32 61 27 70 37 - www.lafregate.be/ 
 « La Grande Muraille » - Chinese keuken
+32 61 27 13 93 - www.la-grande-muraille.lyl-resto.com/ 
« La Ferme des Sanglochons »  - Regionale keuken
+32 61 22 22 33 - www.sanglochon.be/ 
« L’Ardoise »  - Franse keuken
+32 61 28 82 28 - www.eden-ardenne.be 
 « Camping du lac »  - Traditionele keuken
+32 61 27 07 67 

 « Les Claytones du Cap » - Traditionele keuken - « L’Eden du Cap » 
 +32 61 27 97 67 - www.capauvert.be
« Camping Spineuse » - Traditionele keuken
+32 61 27 73 20  - www.camping-spineuse.nl/fr 
 « Les 4 Vins » - Traditionele keuken
+32 491 90 33 19 - www.les-4-vins.be/ 
« Au Chest Book » - Broodjeszaak
 / +32 470 25 90 73 
« L’Instant Douceur » - Tearoom
+32 496 86 33 85
« Chez Dautun » - Broodjeszaak en tearoom
+32 61 27 72 89
« Pita Antalya » - Turkse keuken 
+32 484 73 18 91
« Chez Alicia » - Rue Franklin Roosevelt, 11
« Friterie Nicole » - Place Saint-Roch / +32 61 27 87 53
« King snack » - Rue Franklin Roosevelt, 22 / +32 479 51 58 99

« Chez Vero » - Chaussée de Namur, 8 te Verlaine / +32 467 17 29 29
« Chez Mimil » - Chaussée d’Arlon, 122 te Hamipré
« Les poupettes » - chaussée de Nodeupont, 10 te Molinfaing
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L’ŒIL
DU CYCLO

Démarrez de l’Office du Tourisme au centre-ville, où 
vous avez la possibilité de louer des VTT’s et des vélos 
électriques. Dès le départ, deux bâtiments dignes 
d’intérêt valent le coup d’œil : l’Hôtel de Ville, sur votre 
droite, et la chapellerie Perrin, sur votre gauche.

A

Au bout de cette ascension, découvrez la chapelle 
Notre-Dame de Luxembourg. Continuez tout droit, à 
plat, le temps de reprendre votre souffle, jusqu’au 
croisement. Allez à gauche sur la route principale, 
direction Martelange.

E

Passez devant les pépinières et prenez ensuite la 1ère 
rue à droite. 200 mètres plus loin, tournez à gauche 
vers un petit chemin ombragé.

F

Continuez tout droit sur cette route. Au bout de la côte, 
tournez à gauche sur la route nationale durant 100m.

G

Bifurquez ensuite à la 1ère à droite, direction Cousteu-
mont. Continuez toujours tout droit, passez sous le 
pont, entrez dans le village et continuez tout droit 
jusqu’à la plaine de jeux. C’est un cadre bien agréable 
pour un pique-nique.

H

Continuez tout droit jusqu’au bout de la Rue Lucien 
Burnotte et plus ou moins 150m sur l’Avenue de la Gare. 
Tournez à droite en face du Spar pour emprunter la Rue 
du Docteur Hanozet. Au bout de celle-ci, tournez à droite 
et prenez la Rue des Noisetiers puis directement à 
gauche, la Rue Albert Claude. Rejoignez la route nationale 
en prenant à droite et continuez jusqu’au rond-point.

B

Au premier rond-point, prenez la 2ème sortie et passez 
sous le pont. Au second rond-point, prenez la 2ème 
sortie à droite.

C

Continuez tout droit sur quelques dizaines de mètres. 
Prenez ensuite à droite, direction Martelange. Voici 
votre petit échauffement terminé; vous pouvez attaquer 
la montée de Balaclava.

D

Emmenez votre famille en balade sur ce superbe 
tracé : vous partez de Neufchâteau pour revenir à 
Neufchâteau. Vous allez découvrir de magnifiques 
endroits.

Quittez Neufchâteau vers Longlier et  le plateau de 
Balaclava où vous pourrez visiter une chapelle. 
N’hésitez pas à vous retourner afin d’admirer le 
panorama qui vous est offert en contrebas.

Continuez votre chemin vers Mon Idée, l’occasion 
pour vous de découvrir l’or vert d’Ardenne, le sapin 
de Noël.

Profitez d’une vue magnifique sur les villages de 
Namoussart et Marbay. Gagnez ensuite les 
hauteurs de Cousteumont et  sa plaine de jeux, 
entourée d’espaces verdoyants, où vous pourrez 
vous détendre et prendre votre pique-nique à votre 
aise avant de rejoindre les Hauts Chemins.

Cette route très pittoresque vous dévoilera ses 
somptueux paysages et son Mausolée Allemand.  
Enfin, venant de Montplainchamps vers l’entrée de 
la Ville, vous profiterez d’un agréable passage dans 
la Vallée du Lac avant de rejoindre votre point de 
départ au Centre-ville.

Avant la plaine, tournez à droite et continuez tout droit 
jusqu’à la route nationale que vous devez prudemment 
traverser pour atteindre la route face à vous, les Hauts 
Chemins. Continuez tout droit et profitez durant 
plusieurs kilomètres d’un superbe panorama sur votre 
droite. Ne loupez pas, à mi-chemin, sur votre gauche, le 
Mausolée allemand entouré de ses peupliers.

I

A la Vierge Immaculée, prenez à droite jusqu’à la route 
nationale, que vous devez emprunter en tournant à 
droite. Continuez jusqu’à l’Hôtel Eden Ardenne.

J

Effectuez un virage à droite à presque 180° vers l’Hôtel 
pour descendre dans la Vallée du Lac. Passez au-des-
sus du pont et longez le lac.

Passez devant les terrains de minigolf  et attaquez, 
pour terminer votre boucle, la Rue Cheravoie qui 
grimpe sur votre gauche.

Prenez la 2ème à droite située environ au 2/3 de la côte, 
et passez devant le Home Clos des Seigneurs.

Au bout de cette petite rue, prenez à gauche. Vous 
arrivez sur le parking derrière la Maison Bourgeois. 
Vous voilà de retour à l’Office du Tourisme.
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HET OOG DER
FIETSER

Vertrek van het Huis voor Toerisme in het 
stadscentrum, waar M.T.B en elektrische fietsen ter 
beschikking staan. Neem onmiddellijk de rue d’Arlon 
tot aan het dorp van Hamipré. In het midden van deze 
straat, verlaat momenteel de weg om achter de kazerne 
te komen en een eerste wasplaats (1) te ontdekken.

1

Wanneer u het einde van het dorp bereikt, sla rechts af  
richting Warmifontaine. Ga daar rechtdoor tot aan het 
kruispunt. Ga weer deze straat naar boven op om een 
andere wasplaats (3) recht voor u te vinden.

5

Na dit bezoek volg de weg op ongeveer 100 m, neem 
links af  naar de kerk en ga rechtdoor, richting Harfon-
taine. In dit dorp gaat u onder aan de helling; op uw 
rechterkant vindt u een wasplaats (4) die aan het werk 
van de leisteen gewijd is.

6

 U moet zich omdraaien en de helling beklimmen! Ga 
vooruit op een tiental meters rechts af  en neem dan 
de eerste straat links, gelegen achter een huis, 
richting Le Plane.

7

Vóór de gemeenteschool te Hamipré, sla rechts af  en 
kruis het dorp door tot aan het einde ervan. Na het 
kerkhof, verlaat de nationale weg en ga verder rechts af  
op een kleinere weg langs de bossen, richting Le Sart.

2

Volg deze weg dwars door de velden tot u twee alleens-
taande bomen ontmoet, plaats waar u links moet 
afslaan om het centrum der Sart te bereiken. Onder 
aan de straat neem rechts af  op ongeveer 200 m en 
dan opnieuw rechts, richting Nolinfaing. Aan het kruis-
punt ligt een originele wasplaats (2) op uw rechterkant.

3

Terug aan het kruispunt neem rechts af, richting 
Grapfontaine, en ga verder rechtdoor. Komend aan 
Montplainchamps fietst u langs de kerk. Verderop in de 
straat steek de nationale weg over (wees altijd voorzich-
tig bij zulke kruispunten).

4

Klaar voor een sportieve en historische fietstocht? 
Met deze wandeling zult u een lus van bijna 34 
kilometers maken! Naast het typische landschap der 
Ardennen dat u langs het traject zult ontdekken, 
bestaan er plekken en monumenten die u niet onver-
schillig zullen laten blijven. Bereidt u zich voor om 
enkele schoonste wasplaatsen van de streek te 
bezoeken die hoofdzakelijk aan het einde van de 
negentiende eeuw gebouwd werden: te Neufchâteau, 
Nolinfaing, Warmifontaine, Harfontaine, Grandvoir en 
Tronquoy.
 
In die periode waren deze gebouwen belangrijk voor 
het dagelijkse leven daar deze een ontmoetingsplaats 
waren, vooral voor de huisvrouwen. Hier kwamen ze 
de kledingstukken wassen en ze konden van dit 
moment genieten om over verscheidene zaken te 
praten. De plekken waar de wasplaatsen gebouwd 
werden, werden gekozen volgens de nabijheid van een 
bron of  stroom. Deze vindt men dus ofwel onderaan 
ofwel bovenaan de dorpen. Let erop dat elke 
wasplaats verschillende afzonderlijke bakken bezit 
die zo gezet werden om een waterval te creëren met 
de bedoeling besmettingen te vermijden. De eerste 
bak (als die bestond) was bestemd tot het vee; de 
tweede was gebruikt om de kleren te spoelen; de 
derde om de kleding in te zepen en te wassen.
 
Het tracé leidt u door een paar afdalingen en beklim-
mingen langs de hellingen der regio voor het plezier 
der fietsers van alle leeftijden. U zult ook in zeer 
gebloemde dorpen zoals Petitvoir of  Grandvoir 
binnenrijden. In één woord u kunt tegelijkertijd van de 
fiets, de natuur en de geschiedenis der plekken genie-
ten!

Ga rechtdoor tot aan de eerste boerderij op uw 
linkerkant. Aan het kruispunt, sla links af, richting 
Petitvoir. Wanneer u dit dorp ingaat, volg de weg tot 
aan de nationale 845: kijk daar naar het bord dat naar 
de volgende bestemming verwijst, namelijk Grandvoir.

8

Aan de rand van het dorp van Grandvoir ga rechtdoor 
en neem de straat genoemd Le gué de la Fontaine. Op 
uw rechterkant kunt u de door poppen geanimeerde 
wasplaats (5) zien.

9

Ga weer op uw fiets en sla rechts af  aan het volgende 
kruispunt, richting Tournay. Volg de hoofdweg op 
ongeveer 2 km. Aan de rotonde in Tournay neem de 
tweede afrit en ga rechtdoor. Neem dan de tweede 
straat op uw linkerkant, richting Semel.
Zo kunt u de nationale weg inhalen waar u eerst links 
moet afslaan en dan onmiddellijk rechts. Blijf  de weg 
tot aan een boerderij volgen. Daar neemt u links op de 
weg die naar Morival stijgt.

Daar komt u in een zeer groene omgeving tot aan 
Tronquoy. Ga onder de brug der snelweg om in het 
dorp binnen te gaan. Sla daar rechts af  en neem de 
volgende weg links om de wasplaats (6) aan het einde 
van de straat te bezoeken.
Aan het einde van deze kleine straat sla links af. U 
komt op de parkeerplaatsen achter de Maison Bour-
geois. U bent terug aan het Huis voor Toerisme.
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REISGIDS IN  HET LAND VAN

NEUFCHÂTEAUOM TE
ETEN
CAFÉS - RESTAURANTS

TE ONTDEKKEN
NEUFCHÂTEAU (1) 
Deze is de grootste wasplaats der gemeente met 
vier wasbakken en zes spoelbakken; dat is 
trouwens de oudste wasplaats ervan omdat hij van 
de eerste helft der negentiende eeuw dateert, toch 
werd deze nooit hersteld.

NOLINFAING (2)
Beïnvloed door de periode der schooloorlog (gelinkt 
aan de denkwijzen der katholieken en liberalen) 
werd deze constructie tussen 1884 en 1885 uitge-
voerd: deze bevat een trog, een waterput en een 
wasplaats.

WARMIFONTAINE (3) 
Deze constructie is verrassend door de keuze van 
de locatie: de wasplaats is in de voormalige 
leisteengroeve ingebouwd, de welke dit gebouw een 
atypisch karakter geeft.

HARFONTAINE (4)
Wat deze wasplaats met twee compartimenten 
betreft, is dat niet iedereen over de noodzakeli-
jkheid ervan akkoord ging. Inderdaad bestond er 
geen eensgezindheid over dit project omdat de 
kosten te zwaar waren en ook door het feit dat deze 

tot slechts zes huizen (dus ongeveer 
dertig bewoners) bestemd was. De 
keuze van de stenen, de aanwezi-
gheid van een schoorsteen en de 
toevoeging van een raam waren 
onderwerpen die veel besproken 
werden. Toch werd de bouw in 
1882 beëindigd, twee jaren na het 
verzoek.

GRANDVOIR (5)
Hoewel deze in 1889 opgericht werd, hebben we 
niet veel informatie over de bouw ervan ter beschik-
king. Vandaag de dag bestaat er toch een prachtige 
voorstelling van het werk der wasvrouwen, gemaakt 
dankzij poppen. Dit zeer mooi artistieke werkstuk 
geeft u de mogelijkheid de scène te herbeleven 
alsof  u daar uitgenodigd werd. Op een leuk didac-
tische manier krijgt u dus meer inlichtingen over dit 
werk.

TRONQUOY (6)
Van 1892 en geclassificeerd in 1981 (dat is een van 
de zeldzame geclassificeerde monumenten der 
gemeente) is deze wasplaats verfraaid door de 
steekbogen over de ramen van de gevel. Deze was-
plaats was waarschijnlijk bedoeld om de voorma-
lige die geen dak bezat te vervangen. De bijzon-
derheid hier is dat de ruimte niet alleen door het 
enige hoofdraam verlicht wordt maar ook dankzij 
de ramen van de puntgevels. Er zijn drie troggen 
met natuurstenen langs het gebouw.

Lus der wasplaatsen
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INLICHTINGEN
OFFICE VOOR TOERISME
VAN NEUFCHÂTEAU

Grand’Place 2
6840 Neufchâteau

Alle inlichtingen zijn beschikbaar bij de
Toeristische dienst

en op onze Facebook site

bureauinformation@neufchateau.be

www.facebook.com/OfficeduTourismeNeufchateau
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« La Brasserie du Perchepai » - Traditionele keuken
+32 61 28 86 64 - www.brasserieduperchepai.be/ 
 « La Stradella » - Pizzeria
+32 61 51 33 52 - www.pizzeria-la-stradella.be/ 

« Le p’tit 13 «  - Traditionele keuken
+32 61 40 16 72 
« Le Relais Saint-Christophe » - Franse keuken
+32 61 27 92 41 
 « La Vendetta » - Pizzeria
+32 61 41 20 24 - www.lavendetta.be/ 
« La Frégate » - Visspecialiteiten
+32 61 27 70 37 - www.lafregate.be/ 
 « La Grande Muraille » - Chinese keuken
+32 61 27 13 93 - www.la-grande-muraille.lyl-resto.com/ 
« La Ferme des Sanglochons »  - Regionale keuken
+32 61 22 22 33 - www.sanglochon.be/ 
« L’Ardoise »  - Franse keuken
+32 61 28 82 28 - www.eden-ardenne.be 
 « Camping du lac »  - Traditionele keuken
+32 61 27 07 67 

 « Les Claytones du Cap » - Traditionele keuken - « L’Eden du Cap » 
 +32 61 27 97 67 - www.capauvert.be
« Camping Spineuse » - Traditionele keuken
+32 61 27 73 20  - www.camping-spineuse.nl/fr 
 « Les 4 Vins » - Traditionele keuken
+32 491 90 33 19 - www.les-4-vins.be/ 
« Au Chest Book » - Broodjeszaak
 / +32 470 25 90 73 
« L’Instant Douceur » - Tearoom
+32 496 86 33 85
« Chez Dautun » - Broodjeszaak en tearoom
+32 61 27 72 89
« Pita Antalya » - Turkse keuken 
+32 484 73 18 91
« Chez Alicia » - Rue Franklin Roosevelt, 11
« Friterie Nicole » - Place Saint-Roch / +32 61 27 87 53
« King snack » - Rue Franklin Roosevelt, 22 / +32 479 51 58 99

« Chez Vero » - Chaussée de Namur, 8 te Verlaine / +32 467 17 29 29
« Chez Mimil » - Chaussée d’Arlon, 122 te Hamipré
« Les poupettes » - chaussée de Nodeupont, 10 te Molinfaing

OfficeduTourisme
Neufchateau

HET OOG DER
FIETSER

Vertrek van het Huis voor Toerisme in het 
stadscentrum, waar M.T.B en elektrische fietsen ter 
beschikking staan. Neem onmiddellijk de rue d’Arlon 
tot aan het dorp van Hamipré. In het midden van deze 
straat, verlaat momenteel de weg om achter de kazerne 
te komen en een eerste wasplaats (1) te ontdekken.

1

Wanneer u het einde van het dorp bereikt, sla rechts af  
richting Warmifontaine. Ga daar rechtdoor tot aan het 
kruispunt. Ga weer deze straat naar boven op om een 
andere wasplaats (3) recht voor u te vinden.

5

Na dit bezoek volg de weg op ongeveer 100 m, neem 
links af  naar de kerk en ga rechtdoor, richting Harfon-
taine. In dit dorp gaat u onder aan de helling; op uw 
rechterkant vindt u een wasplaats (4) die aan het werk 
van de leisteen gewijd is.

6

 U moet zich omdraaien en de helling beklimmen! Ga 
vooruit op een tiental meters rechts af  en neem dan 
de eerste straat links, gelegen achter een huis, 
richting Le Plane.

7

Vóór de gemeenteschool te Hamipré, sla rechts af  en 
kruis het dorp door tot aan het einde ervan. Na het 
kerkhof, verlaat de nationale weg en ga verder rechts af  
op een kleinere weg langs de bossen, richting Le Sart.

2

Volg deze weg dwars door de velden tot u twee alleens-
taande bomen ontmoet, plaats waar u links moet 
afslaan om het centrum der Sart te bereiken. Onder 
aan de straat neem rechts af  op ongeveer 200 m en 
dan opnieuw rechts, richting Nolinfaing. Aan het kruis-
punt ligt een originele wasplaats (2) op uw rechterkant.

3

Terug aan het kruispunt neem rechts af, richting 
Grapfontaine, en ga verder rechtdoor. Komend aan 
Montplainchamps fietst u langs de kerk. Verderop in de 
straat steek de nationale weg over (wees altijd voorzich-
tig bij zulke kruispunten).

4

Klaar voor een sportieve en historische fietstocht? 
Met deze wandeling zult u een lus van bijna 34 
kilometers maken! Naast het typische landschap der 
Ardennen dat u langs het traject zult ontdekken, 
bestaan er plekken en monumenten die u niet onver-
schillig zullen laten blijven. Bereidt u zich voor om 
enkele schoonste wasplaatsen van de streek te 
bezoeken die hoofdzakelijk aan het einde van de 
negentiende eeuw gebouwd werden: te Neufchâteau, 
Nolinfaing, Warmifontaine, Harfontaine, Grandvoir en 
Tronquoy.
 
In die periode waren deze gebouwen belangrijk voor 
het dagelijkse leven daar deze een ontmoetingsplaats 
waren, vooral voor de huisvrouwen. Hier kwamen ze 
de kledingstukken wassen en ze konden van dit 
moment genieten om over verscheidene zaken te 
praten. De plekken waar de wasplaatsen gebouwd 
werden, werden gekozen volgens de nabijheid van een 
bron of  stroom. Deze vindt men dus ofwel onderaan 
ofwel bovenaan de dorpen. Let erop dat elke 
wasplaats verschillende afzonderlijke bakken bezit 
die zo gezet werden om een waterval te creëren met 
de bedoeling besmettingen te vermijden. De eerste 
bak (als die bestond) was bestemd tot het vee; de 
tweede was gebruikt om de kleren te spoelen; de 
derde om de kleding in te zepen en te wassen.
 
Het tracé leidt u door een paar afdalingen en beklim-
mingen langs de hellingen der regio voor het plezier 
der fietsers van alle leeftijden. U zult ook in zeer 
gebloemde dorpen zoals Petitvoir of  Grandvoir 
binnenrijden. In één woord u kunt tegelijkertijd van de 
fiets, de natuur en de geschiedenis der plekken genie-
ten!

Ga rechtdoor tot aan de eerste boerderij op uw 
linkerkant. Aan het kruispunt, sla links af, richting 
Petitvoir. Wanneer u dit dorp ingaat, volg de weg tot 
aan de nationale 845: kijk daar naar het bord dat naar 
de volgende bestemming verwijst, namelijk Grandvoir.

8

Aan de rand van het dorp van Grandvoir ga rechtdoor 
en neem de straat genoemd Le gué de la Fontaine. Op 
uw rechterkant kunt u de door poppen geanimeerde 
wasplaats (5) zien.

9

Ga weer op uw fiets en sla rechts af  aan het volgende 
kruispunt, richting Tournay. Volg de hoofdweg op 
ongeveer 2 km. Aan de rotonde in Tournay neem de 
tweede afrit en ga rechtdoor. Neem dan de tweede 
straat op uw linkerkant, richting Semel.
Zo kunt u de nationale weg inhalen waar u eerst links 
moet afslaan en dan onmiddellijk rechts. Blijf  de weg 
tot aan een boerderij volgen. Daar neemt u links op de 
weg die naar Morival stijgt.

Daar komt u in een zeer groene omgeving tot aan 
Tronquoy. Ga onder de brug der snelweg om in het 
dorp binnen te gaan. Sla daar rechts af  en neem de 
volgende weg links om de wasplaats (6) aan het einde 
van de straat te bezoeken.
Aan het einde van deze kleine straat sla links af. U 
komt op de parkeerplaatsen achter de Maison Bour-
geois. U bent terug aan het Huis voor Toerisme.
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