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Een wandellus van 38 km tussen de abdij van Villers-la-Ville en de Leeuw van Waterloo.
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Men kan zowel Waterloo als Villers-la-Ville als vertrekpunt nemen.
Via deze lus ontdekt u dorpen en het historische erfgoed ervan, wandelt u langs
wegen en paden en geniet u van de mooie landelijke
landschappen. Deze wandeling is een uitgelezen
kans om het prachtige Waals-Brabantse
Couture
natuurlijke, architecturale en landelijke
Saint-Germain
L5
erfgoed te (her)ontdekken.
Niet toegankelijk voor
kinderwagens / buggy’s.
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Met de steun van het Commissariaat-generaal voor Toerisme
van Wallonïe en van de Provincie Waals-Brabant

Chaussée de Charleroi

Geef ons uw feedback na uw wandeling !
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Tél. +32 (0)2 352 09 10
info@waterloo-tourisme.be
www.waterloo-tourisme.com
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Maison du Tourisme de Waterloo
218 chaussée de Bruxelles - 1410 Waterloo

L4

R7

Maransart

N5

U kunt ook GRATIS bepaalde circuits downloaden
in pdf-formaat op www.paysdevillers-tourisme.be
of de circuits op uw smartphone of tablet zetten na de
download van onze appli “Rando around Villers-la-Ville.

Plancenoit

Logies op minder dan 5 km van het circuit
(L1-L2-L3-L7-L8-L9 : Buiten de kaart)

info@paysdevillers-tourisme.be
www.paysdevillers-tourisme.be
www.facebook.com/paysdevillers

De hier vermelde adressen bevinden zich op m inder dan 5 km van het circuit.
Andere logementsopties zijn beschikbaar op www.paysdevillers-tourisme.be en
www.waterloo-tourisme.be/ Als u wil overnachten, boekt u best een kamer op voorhand !
De eigenaars van gastenkamers kunnen u ophalen met de wagen, wanneer u op een plaats
aankomt in hun buurt. Vergeet niet dit te bespreken bij het boeken van uw kamer.

Maison du Tourisme du Pays de Villers
en Brabant wallon
55 rue de l’Abbaye – 1495 Villers-la-Ville
Tél : +32 (0)71 880 990

Hôtel Le Joli Bois - 3    (op 2.5 km van het circuit) - L1
Rue Sainte Anne 59 - 1410 Waterloo • 02 353 18 18 • www.hoteljolibois.be
Hôtel Ibis Brussels Waterloo - 3    (op 4,1 km van het circuit) - L2
Boulevard Henri Rolin 5 - 1410 Waterloo • 02 351 00 30 • www.ibis.com
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Less Flamand
Flamandes

Bus W of bus 365 om het hotel te bereiken

NL

© Abbaye de Villers asbl

Provincie Waals-Brabant

Hôtel 1815 - 3    (op 350 m van het circuit) - L3
Route du Lion 367-369 - 1410 Waterloo • 02 387 01 60 • www.le1815.be
Nicoline - 4 korenaren - L4
(op 2.4 km van het circuit “naar de abdij“ en op 100 m van het circuit “naar de leeuw“)
Av. Maréchal Ney 7 - 1380 Plancenoit • 02 633 31 51 • www.chambres-hotes-plancenoit.be
Gîte rural Fournil de la Ferme du Bois-Eloi - 2 korenaren - L5 (op het circuit)
3 rue du Bois-Eloi - 1380 Lasne • 02 633 38 41 • www.gitelasne.be
Les Galapiats - 4 korenaren - L6 (op het circuit)
Rue du Château 30 - 1470 Bousval • 067 77 30 60 • www.lesgalapiats.be
Léonard - 2 korenaren (op 1 km van het circuit) - L7
Ch. Notre-Dame 7 - 1495 Villers-la-Ville • 071 87 88 81 • leonardvial@yahoo.fr
La Forge d’Hollers - 3 korenaren (op 2.1 km van het circuit) - L8
Rue du Moulin d’Hollers 11 - 1495 Villers-la-Ville • 071 87 75 67 • www.forgedhollers.be
Le Try Logis - 3 korenaren (op 5 km van het circuit) - L9
Rue du Try 19 -1495 Sart-Dames-Avelines • www.letrylogis.be

Golf de
l’Empereur
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Glabais

R6
N25

Bousval

N25
N25

Circuit

© Patricia Galland

Van de Abdij van Villers naar
de Leeuw, gezegd van Waterloo
en
Van de Leeuw, gezegd van Waterloo
naar de Abdij van Villers-la-Ville
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Restaurants
Estaminet de Joséphine - R1
Route du Lion 379 - 1410 Waterloo • 02 384 67 40 • www.estaminetdejosephine.be
Le Wellington Café (Brasserie) - R2
Route du Lion 315 - 1410 Braine l’Alleud • 02 387 38 11 • www.restaurantdulion.be/wellington
Restaurant de l’Hôtel 1815 (cuisine française) - R3
Route du Lion 367 - 1410 Waterloo • 02 384 98 84 • www.restaurant1815.be
Les Deux Sils (Pizzeria) - R4
Route du Lion 377 - 1410 Waterloo • 02 384 09 18 • www.restolesdeuxsil.be
Yves Lemercier (cuisine française) - R5
Chaussée de Charleroi 72 - 1410 Waterloo • 02 38717 78 • www.yveslemercier.be
Les Etangs du Moulin - R6
Haute rue 1 - 1473 Glabais • 067 77 17 36 • www.lesetangsdumoulin.be
Le Gros Vélo - R7
Place de Plancenoit 22 - 1380 Plancenoit • 02 633 17 46
Cave du Moulin - R8
Rue de l’abbaye 55 - 1495 Villers-la-Ville • 071 87 68 65 • www.lemoulindevillers.be
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Chaussée Provinciale N237
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Alle gebruikte wegen en paden zijn openbaar. Gelieve de natuur en
de netheid van de biotopen waar u door wandelt te respecteren.
Het is streng verboden om deze brochure, zelfs gedeeltelijk, heruit
te geven zonder de schriftelijke toestemming van de toeristische
dienst van het Land van Villers in Waals-Brabant.
De toeristische dienst van het Land van Villers in Waals-Brabant
bedankt Bernard Debry en Jean-Claude Normain van harte voor
hun waardevolle bijdrage.
De toeristische dienst van het Land van Villers in Waals-Brabant
en de toeristische dienst van Waterloo zijn niet aansprakelijk voor
ongevallen die zich voordoen tijdens uw wandeltocht.
De delen van de reiswegen aangeduid in « rood en wit » werden
uitgevoerd door de vzw “Les sentiers de Grande Randonnée ». Ze
worden onderhouden door vrijwilligers. Infos : www.grsentiers.org

Bois d’Hez
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R8
Villers-la-Ville

Van de abdij van Villers-la-Ville naar de Leeuw van Waterloo (20 km)

Van de Leeuw van Waterloo naar de abdij van Villers-la-Ville (18 km)

0 Km Verlaat de parking en wandel in de richting van de abdij R8 L7 tot L9. Volg de ommuring in
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de richting van Court-Saint-Etienne. Sla linksaf aan de T-splitsing naar Genepiën (Genappe).
Wandel 100 m verder en sla rechtsaf het bos in via de weg naar omhoog achter de groene
slagboom: wegmarkering met blauwe ruit. Volg de wegmarkering en vermijd de privéwegen links en rechts. De weg gaat op en neer.
Na een lange afdaling in het bos, ziet u huizen op uw rechterkant. Verlaat de blauweruitweg
en sla rechtsaf langs een haag. Wandel over het bruggetje van de ry d’Hez (oude moulin du
Fosty op uw linkerkant).
Sla aan de T-splitsing naar rechts af in de rue du Fosty. Sla links van huisnr. 57 de kasseiweg
in die op de sentier du Fosty nr. 96 uitkomt. Volg de wegmarkering met de rechthoek
(rood-wit-rood). Wandel weer naar boven door het veld. Uitzicht op de Boerderij van La
Croisette. Sla linksaf aan de T-splitsing.
Sla 30 m verder rechtsaf. Volg de wegmarkering met de rechthoek (rood-wit-rood). U wandelt langs een hondenschool (links) en een kapel gewijd aan Sint Rochus (rechts). De weg
wordt een asfaltweg. U wandelt langs de gemeentelijke feestzaal van Baisy-Thy.
U komt op het rechthoekige Place d’Hattain (kaatsspelbaan). Steek het plein over en ga
linksaf naar huisnummer 19. Neem de sentier Vallée Saint-Hubert nr. 103 langs dit huis. Dit
pad kronkelt tussen twee hagen en komt uit in het bos.
Sla beneden aan de rue Falise (asfaltweg) rechtsaf. Volg de Falise die op uw linkerkant stroomt.
Neem de eerste weg links (kasseibaan en verderop een aardeweg) en steek de Falise over.
Deze weg gaat door de velden en komt uit op een plateau.
Ga aan de T-splitsing naar rechts en daarna onmiddellijk naar links. Wandel naar beneden.
Steek de Dijle over. U bevindt weer op een asfaltweg.
Sla rechtsaf aan de T-splitsing. U wandelt langs het Kasteel van Thy. Volg de ommuring.
Verlaat de ommuring aan de Y-splitsing en neem de weg links naar boven.
Steek de baan tussen Ottignies en Genepiën (Genappe) (N237) over. Ga rechtdoor tot aan
de N25 (negeer de zijstraten). Sla rechtsaf en wandel vervolgens onder de N25.
Laat de N25 achter u en sla de chemin Del Wastez voor u naar beneden in. U wandelt langs
de gelijknamige boerderij. MODDER!!!
Volg aan de rood-witte slagboom (tegen quads) de weg die een bocht van 90° naar links
maakt. Wandel het bos (Bois du Ruart) in.
Steek aan de kruising de weg over en ga rechtdoor de voetgangersweg in (rododendrons in
bloei tijdens het seizoen). Ga aan de T-splitsing rechtsaf naar beneden. Wandel het bos uit
via een andere rood-witte slagboom tegen quads.
Op het einde van het pad komt u uit op het domein van Ways Ruart (verboden toegang).
Ga links naar boven.
Steek de baan over en volg een paadje rechtdoor tussen de prikkeldraad, aan de linkerkant
net naast de hoogspanningscabine = chemin du Moulin de la Cala. Ga door een rood draaihek en verderop door een ouder draaihek. Volg dit smalle pad.
Ga aan de T-splitsing naar rechts over de Cala en ga verder rechtdoor op de asfaltweg.
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Aan de verkeerslichten (Gordonmonument rechts) steekt u het zebrapad over en
gaat u rechtdoor naar de rue de la Croix. Links ziet u het Monument van de Belgen,
rechts het Monument voor de Hannoveranen. L3-L4 Picknicktafels.

0.6
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Ga verder naar beneden aan de splitsing naar rechts (links: de abdij van OnzeLieve-Vrouw van Fichermont), blijf op de kasseibaan en neem de rue du Dimont. Sla
beneden aan de helling linksaf.

1.1

2.2

Sla aan de Sint-Rochuskapel rechtsaf (links ziet u de Boerderij van de Papelotte) naar
de chemin de la Marache (nr. 106). Sla linksaf aan de splitsing 100 m verderop.
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Steek het kruispunt over en ga rechtdoor in de rue Babeau. Blijf op de hoofdweg die
door het bos kronkelt en negeer de zijwegen links en rechts. Dit pad heet verderop
Champ du Colombier.
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3.2

Steek de kasseibaan over aan de rue de Fichermont en volg het pad nr. 54 (Champ
du Colombier) rechtdoor door de bebouwde velden.
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Wanneer u het veld verlaat, komt u op een kasseibaan. Sla rechtsaf naar de rue Bois-Eloi.

0.3

4

Ga aan het kruispunt rechtdoor en volg de rue Bois-Eloi. Sla rechtsaf in een bocht
ter hoogte van het bord ‘Quartier du Tailleur de Pierre’ (van de weg af gelegen) en
ontdek een smal pad aan de achterkant van een van de huizen (huisnr. 1), de Sentier
Derrière Debroux (nr. 112). Het pad, waarvan de laatste meters zijn geasfalteerd,
komt weer uit in de rue Bois-Eloi (kasseibaan). Sla rechtsaf. L5
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Sla linksaf aan de T-splitsing in de chemin de la Bruyère en blijf deze weg volgen.
Sla linksaf naar de avenue Eugène Philippe (kasseibaan) aan de T-splitsing ter hoogte van
huisnummer 9. Volg deze weg tot aan de grote baan aan de Kerk van Glabais.
Steek de straat over en ga rechtdoor in een kasseibaantje voor plaatselijk verkeer. Links ziet
u de kerk en rechts de Boerderij Saint-Pierre. Ga verder rechtdoor naar beneden.
Ga op de asfaltweg naar rechts en neem daarna de eerste straat rechts: rue Renée Evrard.
(Wandel 100 m verder om naar R6 te gaan voor u de eerste straat rechts inslaat).
Sla linksaf aan de T-splitsing in de chemin de la Bruyère Baudet.
Sla rechtsaf aan de T-splitsing (picknicktafel) en ga 30 m verder naar rechts in de chemin de
Wavre nr. 1 (aardeweg).
Ga naar links aan de herverkavelingsweg. Kruis de Hameau des Flamands en blijf op de
Chemin Baty des Flamandes. Wanneer u het gehucht verlaat, ziet u de Leeuw van Waterloo.
Steek de Chemin du Crucifix over (kasseibaan) en ga rechtdoor op een pad door de bebouwde velden het bos in.
Neem de eerste straat links en sla daarna meteen rechtsaf naar de sentier des Flamandes
(nr. 40) door de prikkeldraad de velden in. Ga het bos in.
Steek het kruispunt over en neem het pad naar beneden ter hoogte van de rue La Haut nr.
15. Wandel tussen twee vijvers en neem vervolgens de trap.
Steek het zebrapad op de asfaltweg over en neem het asfaltpad rechtdoor.
Ga linksaf wanneer u op de rue du Mouton bent en daarna meteen rechtsaf naar de Place
de Plancenoit. Neem meteen het steile paadje naar boven langs het huis nr. 10. Blijf rechtdoor gaan achter de kerk en ga dan naar links. Mooi uitzicht op het plein – R7.
Ga aan de school rechtsaf naar de chemin du Lanternier (kasseibaan). L4
Op de rotonde (mogelijkheid om naar het monument van de Pruisen te gaan naar rechts),
volgt u de weg links (chemin de la Belle Alliance).
Ga rechtdoor aan het verkeerseiland en volg de drukkere baan. 300 m verderop komt u aan
de Boerderij van de Belle Alliance. Links ziet u de Victor Hugozuil.
Steek de N5 over op de door spijkers aangegeven oversteekplaats en neem de brede weg
rechtdoor (chemin Piedsente de Braine l’Alleud, die verderop chemin de Plancenoit wordt).
Sla op het kruispunt rechtsaf in de chemin des Vertes Bornes in de richting van de Leeuw
van Waterloo. Links ziet u de Boerderij van Hougoumont. R1 tot R5 L1 tot L3

9,4 * Mogelijkheid om de route te verlaten om een hapje te eten in de Golf de l’Empereur (voormalige boerderij van
Glabjoux). Dit pleziertje kost u 800 m extra. Sla rechtsaf op de asfaltweg (Promenade des Bruyères) en wandel 800 m (de
auto’s rijden snel!!) Steek de Cala over en ga dan naar links op de parking van het golfterrein. Om de wandeling voort te
zetten, steekt u de parking over. U vindt een paadje tussen twee hagen (wegmarkering rechthoek blauw-wit-blauw). Het
golfterrein bevindt zich aan beide kanten van dit pad (sentier Bruyère de Glabais nr. 29). Ga verder rechtdoor wanneer u
op de asfaltweg komt om km 10,2 terug te vinden.

Laat de Leeuw van Waterloo rechts van u en ga naar de verkeerslichten van de N5.
R1 tot R5 L1-L2
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Steek de Route de l’Etat (N271) over op het zebrapad en ga rechtdoor in de rue du
Village. Steek de Lasne over. Zo bereikt u meteen de Ferme du Moulin
(www.lafermedumoulin.be) waar ijs, kaas, eieren en boter te verkrijgen zijn.
Zoek daarna naar de wegwijzers van de GR126-route (we volgen ze tot aan de abdij)
en sla rechtsaf naar de sentier de la Cavée. Sla boven rechtsaf om de kapel van Bon
Dieu de Pitié te bereiken.

Sla linksaf naar de sentier du Bois de Mastrade (nr. 33). Volg dit pad langs het bos
tot u een woonwijk bereikt. Ga rechtdoor naar boven via de rue du Fond Agny. Sla
onmiddellijk na huisnummer 17 naar rechts af in een smal pad tussen twee hagen tot
aan de rue du Réservoir. Wandel verder in dezelfde richting tot aan de rue de Céroux
à La Hutte. Pralinewinkel 200 m verderop naar rechts.
Steek de straat over en blijf in dezelfde richting wandelen. Ga verder rechtdoor aan de
asfaltweg. Neem de weg met steentjes rechtdoor voorbij een alleenstaand huis aan een
kruispunt met drie zijstraten. Wandel het bos in tot aan de wegwijzer 855 (gasleiding).
Sla linksaf en daarna rechts in een weg met bomen erlangs. Volg de Promenade de
Bousval – groene pijl en sla verderop rechtsaf in een diep ingegraven pad, nog steeds
op de Promenade de Bousval – groene pijl. Sla linksaf aan de T-splitsing (van paden) en
neem daarna het eerste pad rechts. Wandel verder bergaf en wandel de brug van de
Cala over. Ga door een draaihek en wandel verder. De weg wordt een kasseiweg.

1.3

11.2

Sla rechtsaf in de chemin de l’Alfer en klim de velden in. Wandel aan de top verder
naar links op een brede weg met steentjes en blijf even op deze weg.

1.6

12.8

Sla rechtsaf aan de T-splitsing naar de chemin de Wavre en wandel naar boven naar
de kapel van Saint-Donat.

0.5
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Sla linksaf, wandel onder de N25 en wandel bergaf via een brede ingegraven weg.
U komt via de rue de la Croix aan de baan Nijvel-Waver (Bousval). 300 m verderop
links: apotheek, café, restaurants, bakkerij, mini-market.
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B9 - Hoeve Papelotte

Gewijd aan de nagedachtenis van alle doden van de
slag werd het monument
tussen 1823 en 1826 opgericht door de Hollanders,
op de plaats waar de Prins
van Oranje vermoedelijk
gewond werd. De leeuw,
symbool van de monarchieen, staat naar de Franse
republiek gekeerd en beschermt de wereldbol met
© MT Waterloo
zijn poot. Hij staat op een
heuvel van 300.000 m³ aarde, is 40 meter hoog en weegt 28
ton. Dit gietijzeren standbeeld van Van Geel werd gefabriceerd in de ateliers van John Cockerill in Seraing. Bovenaan
een trap met 226 treden hebt u een schitterend uitzicht over
het slagveld.

De hoeve werd tijdens de
gevechten in brand gestoken en in 1860 heropgebouwd. Ten oosten van
het slagveld, vormde de
hoeve, verdedigd door
een regiment van Nassau,
een kritisch vooruitgeschoven bastion dat de
linkerflank van de Wellingtons troepen dekte.

B2 - Gordonmonument
Het eerste monument dat in 1817 op het slagveld werd opgericht door zijn familie ter ere van luitenant-kolonel Gordon, 29 jaar, veldadjudant van Wellington en dodelijk gewond in de strijd.

Steek de straat over, neem de kortere weg naar beneden en sla rechtsaf in de rue de
la Forge. Na een bocht naar links, kruist die straat de Dijle en het RAVeL-netwerk.
Ga aan de T-splitsing rechts naar boven in de rue du Château. L6. Na 150 m komt u
aan de Sint-Barbarakapel. Sla vlak achter de kapel, tussen de huisnummers 4 en 2 af in
het pad schuin links omhoog en wandel het bos in. Boven komt u aan op een bebouwd
veld. Volg de Promenade de la Baillerie. Steek de rue du Try au Chêne over.
U komt aan de kapel van de Try au Chêne. Boerderij van de Baillerie (kazen): 300 m
verderop naar links. Wandel verder door de velden tot aan de sokkel van een
gestolen beeld in een nis. Sla rechtsaf en wandel tot aan de kapel Onze-Lieve-Vrouw
Van Goede Bijstand aan de weg tussen Baisy-Thy en Court-Saint-Etienne.
Steek over en volg deze weg naar links over een korte afstand.
Sla na huisnummer 73 het pad naar rechts af tussen twee afsluitingen. Steek de
Ry d’Hez over, sla linksaf en volg deze beek over een afstand van enkele meters.
Wandel het bos (bois d’Hez) in, neem 20-30 meter verderop een pad naar rechts.
Steek een beekje over en wandel bergop. Wandel door het bos zonder van het
pad af te wijken en negeer de verboden wegen links en rechts. U komt aan op een
plateau, daarna volgt een afdaling die eindigt in een steile helling.
U bereikt de rue de Chevlipont aan de abdij van Villers. R8. Steek het kruispunt over
en wandel naar de abdij in de richting van de parking.
Handelszaken 1,3 km verderop naar rechts L7 tot L9

© MT Waterloo

B10 - Hameau des Flamand(e)s
Zou zijn naam danken aan het feit dat veel Vlamingen in de
omgeving zijn komen wonen om de boerderijen te runnen.
B11 - Abdij van Villers (Uitzonderlijk Waals erfgoed)
Deze cisterciënzerabdij gesticht in 1146 onder impuls van
Sint-Bernardus beleefde haar spirituele hoogtepunt in de 13e
eeuw, een tijd waarin ze een honderdtal monniken telde en
drie maal zoveel lekenbroeders. Tijdens de Franse Revolutie

B3 - Monument voor de Belgen
Dit in 1914 opgetrokken kunstwerk
van de architect Callewaerts herdenkt her offer van de Belgische
soldaten die op 18 juni 1815 sneuvelden. In 1815 was België nog niet
onafhankelijk en vochten er Belgen
mee in beide kampen.

Aan de top komt u op de route d’Aywiers (kasseibaan). Sla linksaf. Steek het
kruispunt met de rue de la Croix Rolland over en wandel verder rechtdoor. Sla
rechtsaf aan het volgende kruispunt en neem de Chemin du Chêne au Corbeau naar
beneden tot u op een kleine weg komt.

9.9
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B1 - Heuvel van de leeuw, gezegd van Wate
Waterloo

Wandel verder in dezelfde richting en neem de rue de la Cure terwijl u de GRwegwijzers blijft volgen. Sla 75 m verderop rechtsaf, net na huisnummer 38, naar de
chemin du cimetière. Negeer de sentier de la Sapinière. Wandel naar beneden via
de sentier des Bruyères en laat het kerkhof rechts van u. Daal verder het bos in en
wandel vervolgens weer naar boven.

1.2
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Bezienswaardigheden
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werd de abdij echter verkocht als staatseigendom aan een
verkoper van bouwmateriaal die ze grotendeels afbrak. Wat
overblijft getuigt echter van de grootsheid en de pracht van
deze plek. Het is zonder twijfel een van de mooiste cistercienzersites van Europa.
B12 - Kasteel van Thy

© MT Waterloo

Het monument werd in 1818 opgericht ter ere van het Duitse legioen
van de Koning (King’s German Legion), de waakzame verdedigers van
de hoeve Haie Sainte.

Thy is een voormalige heerlijkheid waarvan de naam afkomstig zou zijn van een adellijke titel van een kruisvaarder die
in de Libanese stad Tyrus zou gestreden hebben. Het kasteel van Thy, dat in de loop van de oorlogen van de zestiende eeuw werd beschadigd, werd in de zeventiende eeuw
heropgebouwd en in 1769 in een klassieke stijl ingericht.
(Bron: les Amis de Bousval)

B5 - Monument voor de Pruisen

B13 - Eglise de Glabais

Het monument voor de Pruisen
werd ontworpen door de beroemdste Duitse architect van de 19de
eeuw, Schinkel. Het werd in 1819
opgericht in Plancenoit ter herdenking van de 6700 Pruisen die op het
slagveld sneuvelden.

De Sint-Pieterskerk is een kerk met
een klassieke stijl die vroeger afhing
van de abdij van Affligem. Het huidige gebouw is het resultaat van een
verbouwing in de achttiende eeuw
van een gebouw uit de voorgaande
eeuw. De orgels zijn echter geklasseerd sinds 25 november 1971. Binnen de muren van het oude kerkhof
staat een replica van de grot van Lourdes. Ze werd in 1932 door de familie
Francotte gebouwd. Vroeger vonden
er huwelijksplechtigheden plaats.

B4 - Monument der Hannoveranen
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B6 - Hoeve La Belle-Alliance
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Eigenaardig
genoeg
heeft de hoeve ‘La Belle Alliance’ haar naam
niet te danken aan de
historische ontmoeting
tussen de twee overwinnaars van Waterloo,

Wellington en Blücher op de avond
van de slag. Deze benaming kreeg
ze eerder toen de eigenares met
haar hoeveknecht trouwde !
B7 - De zuil van Victor HUGO
Victor Hugo heeft een episch hoofdstuk gewijd aan de tragedie van Waterloo. In ‘Les Misérables’ en ‘Les
Châtiments’ vertaalt hij de grootsheid
van het keizerrijk en onthult hij de
ondergang ervan op wat hij de ‘droefgeestige’ vlakte noemde.
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B14 - Kapel van de Try au Chêne
Deze robuuste, bakstenen kapel werd in 1608 opgetrokken
door kapitein Thierry le Jeune, landsheer van de Baillerie.
Op de gevel bevindt zich een blazoen om hem te gedenken.
Rechts van de deur op de muur staat een opschrift in het oud
Frans: ‘Cette chapelle est dressée et fondée des moyens du
capitaine Thiry Lejeune, seigneur de la Baillerie, lequel par
invocation de Notre-Dame de Hault étant échappé plusieurs
périls de la mort en la guerre l’espace de 30 ans de vœux et
piété lui dédie et consacre la présente, 1608’ (Deze kapel is
gebouwd en opgericht met de middelen van kapitein Thiry
Lejeune, landsheer van de Baillerie, die door de hulp van
Onze-Lieve-Vrouw van Hault in te roepen tijdens de oorlog
verschillende keren aan de dood is ontsnapt. Wegens 30 jaar
vroomheid werd deze kapel aan hem gewijd, 1608).
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B8 - Hoeve Goumont (of Hougoumont)
Een van de drie boerderijen die samen met La Haie Sainte en
La Papelotte in een vooruitgeschoven positie lag en een grendelstelling van Wellingtons verdediging was. Ze beschermde
de rechterflank van de geallieerde linies. Er werd meedogenloos gevochten tot 19 uur.
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