
Ligny 

Onze bezoek aan Ligny begon met de nog bestaande windmolen in Fleurus. Dit was 

Napoleons belangrijkste observatiepost bij het begin van de strijd. Op dat moment stond 

de molen nog aan de rand van Fleurus, maar je zal merken dat het dorp over de 

afgelopen tweehonderd jaar duidelijk is uitgebreid. 

 

Vanaf hier is het slechts een korte rit naar het Kasteel van de Vrede (Château de la 

Paix) in Fleurus. 

 

Na de slag bij Waterloo bracht Napoleon hier de nacht door en zijn troepen 

bivakkeerden in de naburige boerderij. 

 

Sla rechtsaf aan het kruispunt nabij de boerderij en rijd naar Saint-Amand. De kerk 

springt meteen in het oog en de kerk van Ligny duikt op aan de rechterkant. Aan de 

linkerkant liggen de velden waarover de Keizerlijke Garde rond 6.00 uur in de namiddag 

oprukte. Rij voorbij de kerk en verder door naar de hoeve La Haye Sainte, waar het de 

moeite loont te parkeren en om rustig een kijkje te nemen. Deze boerderij was het 

centrum van de Pruisische verdediging tegen de Franse Keizerlijke Garde. 



ccc 

 

Maak van Saint Amand een korte rit naar Brye. Volg de hoofdweg door Brye en neem 

vervolgens de Rue Joseph Scohy???. Draai tegenover het kantoor van een 

hernieuwbare-energiebedrijf rechtsaf en rijd een paar meter in de richting van een 

boerderij aan de linkerkant. Aan de voorkant van de boerderij ligt de drooggelegde 

visvijver die vroeger aan de voorkant van de windmolen van Brye / Bussey (moulin de la 

Ferme du Moulin) gelegen was. De molen zelf, een houten structuur, bestaat allang niet 

meer. Ondanks het gebrek aan reliëf in het landschap gebruikte Blücher de molen als 

zijn belangrijkste observatiepost. Ondanks de recentere aanbouw van boerderijen is het 

uitzicht van het slagveld grotendeels intact gebleven. Getuige hiervan is het uitzicht van 

aan de kerk van Ligny tot helemaal in Wagnelée. 

 

Draai je om en ga vlak tegenover het kantoor van een hernieuwbare-energiebedrijf 

rechtsaf in de Rue de Sombreffe in de richting van Ligny. Daal af naar het dal van de 



Ligne, langs de kronkelige dorpsstraatjes, en stop aan de linkerkant bij het Museum van 

Ligny (1). Het parkeerterrein is meer dan ruim genoeg en is afgebakend door in de wind 

wapperende vlaggen. 

 
De bezienswaardigheden die we in Ligny bezochten, liggen allemaal in elkaars buurt, 
zodanig dat een nuttige timing overbodig is. We parkeerden aan het eerder genoemd 
Musée de la Bataille de Ligny (Museum van de Slag van Ligny) waar de laatste 
overwinning van Napoleon in de verf wordt gezet. Helaas was het museum die dag 
gesloten (Open: van 01/04 tot 31/10: op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag en feestdagen: 13 - 17 u.). Het museum heeft heel wat te bieden, maar op 
een uurtje ben je rond. 

Van aan het museum liepen we naar de plek ter “Herdenking van de 200e verjaardag 

1815-Ligny-2015” (Commémoration du bicentenaire 1815-Ligny-2015) (2). Helaas, de 

kanonloop is geen overblijfsel uit de slag bij Ligny. Vanaf hier is het maar een kleine 

wandeling naar de hoeve “Ferme d'en Haut” (in het zuiden), ook de “Ferme de la Tour” 

genoemd (3), de kerk (4) en de hoeve “Ferme d'en Bas” (in het noorden) (5). Deze drie 

gebouwen liggen vrij dicht bij elkaar en waren vrijwel aangrenzend toen, ten tijde van de 

veldslag, de kerk nog door een begraafplaats was omgeven. De kerk is niet het 

originele gebouw, maar als je ze even wegdenkt, is het mogelijk om je deze drie 

gebouwen in een historisch perspectief voor de geest te roepen. 

 

Terwijl we hier waren, volgden we ook de lijn van de Pruisische terugtrekking uit Ligny 

(6) richting Waver. We bezochten eveneens de nabijgelegen site van het feodaal 

Kasteel van Ligny (7) dat thans volledig verdwenen is (in 1815 was het kasteel door 

plunderingen al grotendeels een ruïne). Aangezien deze locatie geen ruimtelijk inzicht 

verschaft omtrent de veldslag, is het raadzaam in de plaats daarvan je tijd in het 

museum door te brengen. 

 

Wees gewaarschuwd: Ligny is gewoon een slaapdorp met slechts weinig winkels, 

drank- en eetgelegenheden. Op één na waren ze allemaal gesloten. Er is een 

restaurant in het museum zelf, dat, hoewel we het niet bezochten, waarschijnlijk de 

beste plek is om een hapje te eten (wij moesten genoegen nemen met een worst en 

een zak frieten alsook een pak koekjes voor onderweg). Een betere oplossing lijkt mij 

naar Sombreffe of Gembloers (Gembloux) te trekken om daar te dineren. 


