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Waterloo 

Het slagveld van de Slag bij Waterloo ligt er op vandaag ietwat anders bij dan in 1815, maar een 

bezoek aan het slagveld brengt toch wel duidelijkheid in hoe de slag is verlopen. Aan de hand van 

filmfragmenten uit de film Waterloo (1970) herbeleven we de Slag bij Waterloo. We bezoeken 

uiteraard ook de belangrijkste musea. 

 

 

Programma 
Uw professionele gids komt u bij uw accommodatie oppikken. * 

 

Vanuit Ieper rijden we naar Fleurus om er het verhaal van de Slag bij Ligny te horen. We houden 

daarvoor halt aan de molen van Naveau, waar we een opmerkelijk monument vinden voor 3 Franse 

overwinningen… Op 16 juni 1815 versloeg Napoleon in de Slag bij Ligny de Pruisen o.l.v. generaal 

Blücher. Een aantal sites herinneren ons aan die slag. 

 

Vervolgens rijden we langsheen Quatre Bras, waar gelijktijdig met de Slag bij Ligny, de Slag bij 

Quatre Bras werd uitgevochten. De Franse generaal Ney talmde echter te lang en slaagde er niet in 

de Brits-Nederlandse coalitie een genadeslag toe te dienen. Wellington besloot zijn troepen op 

Eigenbrakel terug te trekken. 

 

Verder naar de Ferme du Caillou, waar Napoleon en zijn staf de nacht voor de Slag bij Waterloo 

doorbracht. De heropgebouwde hoeve werd als museum ingericht door de plaatselijke overheid in 

1972 en staat nu bekend als het laatste hoofdkwartier van Napoleon.  

 

Bij La Belle Alliance – ook alweer een hoevegebouw – krijgen we voor het eerst beelden te zien van 

de Slag bij Waterloo. Hier werden de Franse troepen opgesteld met de nodige muzikale luister. 

Ook Napoleon installeerde zijn uitkijkpunt op circa 100 m van de hoeve.  

 

Even verderop bekijken we hoe de Franse kanonnen de strijd openden en hoe de machtige Scots 

Greys de eerste Franse infanterieaanval uiteenreten. Zelf werden ze door de Franse lansiers dan 

weer gedecimeerd. We bekijken ook hoe generaal Ney een cavaleriecharge op de Brits-
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Nederlandse troepen uitvoerde en hoe Napoleon daardoor zijn Keizerlijke Garde in de strijd om La 

Haye Sainte moest gooien.  

 

Lunch aan de voet van de Leeuwenheuvel, het meest bekende monument op het slagveld van 

Waterloo. Het oorspronkelijk Nederlandse monument torent hoog boven het slagveld uit en biedt 

dan ook een schitterend zicht op het hele slagveld.  

 

Na de lunch brengen we een bezoek aan het plaatselijke museum en trekken we naar de Ferme 

Hougoumont voor alweer een heel opmerkelijk verhaal. De audiovisuele presentatie brengt een 

prachtig beeld van de hevige strijd die op de herenboerderij heeft gewoed.  

 

Tenslotte brengen we in Waterloo een bezoek aan het Wellington Museum, dat werd uitgebouwd 

in het huis waar Wellington de nacht voor de slag en de nacht na de slag verbleef. Het museum is 

een perfecte afsluiter van het verhaal en stelt enkele interessante artefacten tentoon.  

 

Terug naar Ieper. Einde van het programma omstreeks 18u30.  

 

* Indien u in de buurt van Ieper verblijft, zal geen extra bedrag aangerekend worden om u bij uw verblijfplaats 

op te pikken en af te zetten. Indien u wenst opgepikt te worden op een andere locatie (bijv. Brugge, Gent, Rijsel, 

…) kan mogelijks een extra bedrag aangerekend worden.  

 

 

Praktische Informatie 
 Vertrek te Ieper omstreeks 8u; terug in Ieper omstreeks 18u30. 

Andere vertrekplaatsen zijn mogelijk mits een extra vergoeding. Het bedrag zal worden 

berekend op basis van het aantal extra kilometers. 

 

 Tarief: € 295 (met een maximum van 7 deelnemers). 

> Indien meer dan 7 deelnemers, zal het tarief afhangen van de kost van het vervoer.  

> In de prijs is inbegrepen: transport met minibus en professionele gids/chauffeur. 

> Extra inkomgelden: € 20 p.p. voor de musea.  

 

 Wandelafstanden: alleen korte verplaatsingen van de wagen naar de feitelijke sites. Nooit 

meer dan 500 m.  

 

 

 

Wenst u een specifieke plaats te bezoeken tijdens uw rondleiding? Of wilt u verschillende 

rondleidingen combineren? Aarzel niet om contact op te nemen en een offerte op maat te 

vragen voor uw specifieke programma.  

 

 


