Hoe de vindplaats van Petit-Spiennes te bereiken ?
Mons bevindt zich op de autostrade E19-E42, tuseen Brussel en Parijs, op 20 Km van de franse
grens.
1. Komende vanuit de richting Brussel of Parijs via de autostrade E19-E42, de autostrade bij
uitrit 24 GHLIN-MONS verlaten (Punt 1 op de kaart)
2. Ongeveer 2 km na de uitrit volgt u rechts, het aanwijsbord “Toutes Directions” (Punt 2 op
de kaart)
3. Nu gaat u door een tunnel tegenover het station, bij het verlaten van de tunnel volgt u
nogmaals het aanwijsbord “Toutes Directions”, over de linkerbrug (niet de brug die de
richting “Jemappes” volgt - Punt 2bis op de kaart).
4. Hier volgt u de ringlaan, en gaat u door twee tunnels
5. Bij het verlaten van de tweede tunnel, die net na de uitrit “Hyon” is, neemt u de uitrit
"Binche - Charleroi – Beaumont (Punt 3 op de kaart)
6. Nu verwijdert u zich van de stad, en volgt u ongeveer 1 km deze ‘avenue Reine Astrid’.
7. Aan het tweede rode licht, (bij de Colruyt, ter hoogte van de F.U.C.A.M. universiteit – Punt
4 op de kaart), neemt u rechts de ‘route de Beaumont’, en volgt u deze voor ongeveer
2 km.
8. (****) Net voor een lange helling is er een kruispunt (Punt 5 op de kaart), volg hier de
richting van het dorpje Spiennes. (Een verkeersbord geeft de richting “Site préhistorique”
aan) .
9. Na ongeveer 1 km komt u in de dorpskern aan.
10. Hier blijft u verder volgen, maar bij de eerste splitsing (Punt 6) volgt u NIET de richting
“Site préhistorique”, die naar Camp à Cayaux gaat, maar blijft u gewoon rechtdoor rijden,
naar de vindplaats van Petit-Spiennes.
11. U vervolgt uw weg doorheen de dorpskern, gaat voorbij de kerk, en net na het riviertje ‘La
Trouille’ komt u op een geplaveid kruispunt (Punt 7) met in het midden een
elektriciteitspaal met een transformator. Daar neemt u rechts de richting van “Mesvin”.
12. Na ongeveer 400 m komt u ter hoogte van een boerderij (Punt 8), hier neemt u links en
blijft de richting Mesvin verder volgen.
13. Nog eens 400 m verder komt u bovenaan de helling (Punt 9 op de kaart), waar u de
zandweg op uw linkerkant neemt. U komt eerst nog langs een gas pomp installatie, en
daarna bereikt u de vindplaats van Petit-Spiennes.
14. Door rechts van de hangar te blijven komt achteraan uit waar u uw wagen kunt parkeren.
Parkeer gelegenheid is ook mogelijk tegenover de hangar. De vindplaats bevindt zich op
een klein bebost terrein, achter de hangar.
Tweede toegangsweg, komende van Brussel of Namen
1. Op de autostrade E19-E42, iets na afrit 21A (benzine station) neemt u de uitrit MONS-EST/
R5
2. U volgt de R5 tot op het einde (ongeveer 6 km)
3. Aan het einde rijdt u naar rechts de N538 op in de richting van Mons.
4. Deze weg volgen, die door het “Bois d’Havré” en door de buitenwijken van Mons gaat.
5. Op het einde van een lichte helling, 300 m na een Delhaize en een tankstation op uw
linkerkant, neemt u de eerste straat links, de “rue des Mourdreux”, in de richting van
Fucam en Colruyt.
6. Bovenaan deze straat gaat u rechtdoor aan het rode licht, (Punt 4) in de richting van
Beaumont, en volgt u deze ‘route de Beaumont’ voor ongeveer 2 km.
7. Vanaf kunt u de aanwijzingen hierboven vanaf nr. 8 (****) volgen.
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