
Waterloo 

Begin je daguitstap richting Waterloo en parkeer net buiten de ringweg R0, in de buurt 

van Hougoumont. Verlaat de ringweg, rijd over de brug en sla rechtsaf. Vind ergens een 

geschikte plaats om te stoppen en te parkeren (1). Loop nog even door in dezelfde 

richting en je komt meteen aan in Hougoumont. 

 

De kasteelboerderij of de hoeve van Hougoumont wordt tegen de tweehonderdste 

verjaardag met man en macht gerenoveerd. Dit gaat van het opkalfateren van de muren 

en het vervangen van daken, tot het opnieuw vrijmaken van de kijkgaten in de zuidelijke 

muur en zelfs tot het slopen van de gebouwen die dateren van na de veldslag alsook 

het uitgraven van de fundering van de eigenlijke kasteelhoeve die op 18 juni werd 

vernietigd.  

 

We hadden erg veel geluk dat we de hoeve op een zondag bezochten toen er geen volk 

was en aldus kregen we toegang tot de officieel afgesloten renovatiesite. 

 

Op het pad struikelden we er over een grote gedenksteen gewijd aan John Lucie 

Blackman. 

 

Uit onderzoek na ons bezoek blijkt dat John Lucie Blackman de 16-jarige zoon was van 

de directeur van de Bank van Engeland toen hij in 1810 als een vaandrig tot de 

Coldstream Guards toetrad. Hij moet een van de meest productieve briefschrijvers in 

Wellingtons leger zijn geweest. Zijn briefwisseling met Thomas Maynard, een assistent-

chirurg in hetzelfde regiment, zorgt drie jaar lang, van 1812 tot1815, voor een constante 

verslaggeving. Hij zorgde voor rechtstreekse verslagen over het leven aan boord van 

transportschepen, op bivak en tijdens veldtochten. In tegenstelling tot veel memoires en 

brieven uit die tijd schreef John Blackman niet alleen over het dagelijkse leven, maar 

ook over zijn militaire opdrachten. John Blackman werd weliswaar gedood in de laatste 

uren van de slag bij Waterloo. Hij werd in het hoofd geschoten, terwijl hij zijn 

manschappen vooruitstuurde. 

 

Terwijl je hier bent, let op de grote dode bomen die langs de rand van het nu verdwenen 

bos van Hougoumont als wachters staan opgesteld en weet dat het bosrijke gebied ten 

noorden van de boerderij er in 1815 niet was. 

 

De wandeling tegen een rustig dagritme rond en op de boerderij kostte ons 35 minuten. 



 

Vanuit Goumont keer je op je stappen terug en trek je verder naar het noorden voorbij 

de brug waarover je eerder reed. Deze route brengt je bij de Leeuw van Waterloo, het 

Panorama en het Bezoekerscentrum (2), wat ons nog eens 30 minuten kostte. Als je 

weer onderweg bent, zie je in oostelijke richting het terrein waarop de Franse cavalerie 

haar aanvallen uitvoerde. 

 

Je gaat voorbij een monument dat de uiteindelijke stelling van de gevechtseenheid van 

Kapitein Mercers RHA (Royal Horse Artillery) aangeeft. Terloops, Mercers memoires 

zijn een belangrijke primaire bron voor de veldslag. Als je in noordwestelijke richting 

kijkt, werp je een eerste blik op de heuvelruggen die een belangrijke factor speelden in 

de beslissing van Wellington om hier in Waterloo post te vatten. 

 

We dronken een kopje koffie in het Wellington Café en vervolgens gingen we naar het 

kruispunt met de hoofdweg Brussel-Charleroi (N5) en maakten een kleine omweg naar 

de hoeve La Haie Sainte (3). Wees voorzichtig langs dit traject. Je kan beter het 

kruispunt oversteken en doorlopen naar beneden tot tegenover de boerderij en dan 

oversteken voor een beter uitzicht. Let op de beglaasde kijkgaten in de muur. Reken 

maar op 25 minuten stappen vanaf het café tot aan de hoeve La Haie Sainte, en terug 

naar het kruispunt. 

 

Vervolgens namen we de Rue du Dimont vlak tegenover de weg die leidt naar de 

Leeuw van Waterloo, en trokken naar het oosten over de heuvelrug waarachter de 

centrale gevechtspost van de geallieerden werd gevormd, terwijl aan de voorkant de 

Bijlandt-brigade werd gevormd, vermoedelijk om de Franse munitie uit te putten. 

 

Let, terwijl je hier voorbij wandelt, op het glooiende terrein in de richting van de Franse 

linies. De heuvelrug waarop en waarachter het korps van Generaal d'Erlon werd 

gevormd, is duidelijk zichtbaar. Hij ligt dichter bij de heuvelrug waarop de grote Franse 

artillerie-eenheid later haar stellingen zou innemen. Er wordt veel verteld over het feit 

dat de geallieerden zich schuil hielden achter de heuvelruggen, maar tracht je voor te 

stellen dat je een geallieerde infanterist bent en geen kijk hebt op de naderende 

Fransen die met luide trom oprukken! Wanneer we het klooster van Frichermont uit 

1929 bereikten, hielden we links aan om de geallieerde linies te volgen. Uiteindelijk 

bereikten we de weg die naar Papelotte leidt. 



Deze weg geeft je een goed idee van hoe de holle weg, die tijdens de bouw van de 

Leeuw van Waterloo werd verwoest, er moet hebben uitgezien en welk een 

onoverkomelijk obstakel hij voor de cavalerie moet zijn geweest. 

 

Bij de eerste T-splitsing in Papelotte gingen we rechtdoor. Bij de tweede kruising 

draaiden we rechtsaf en dan weer rechts om naar de hoeve van La Papelotte te gaan 

(4) (nu een ponyclub). De wandeling van de Rue de Bruxelles (N5) naar de hoeve 

kostte ons 45 minuten met nog eens 10 minuten voor het bezoek aan de hoeve zelf. 

Terwijl we in de buurt waren, hadden we eveneens de hoeve La Haie Sainte kunnen 

bezoeken, maar het is er niet van gekomen. In plaats daarvan keerden we terug naar 

het kruispunt in de buurt van de hoeve van La Papelotte, staken recht over en kwamen 

weer uit op de allereerste splitsing. 

 

Volg dit pad om te kijken naar de uitzichten die het korps van Generaal d'Erlon te zien 

kreeg toen hij zijn troepen inzette. Hierbij krijg je ook een kijk op de velden waarover het 

korps en later ook de geallieerde cavalerie zou oprukken. Tracht je ook de tegenaanval 

uit het oosten van de cavaleriedivisie Jacquinot voor te stellen, die aldus de uitgeputte 

geallieerde cavalerie een serieuze slag toebracht, nadat deze laatste de grote Franse 

batterij had bestookt. Tracht, naarmate je langs dit pad trekt, je voor te stellen dat het 

aanvankelijk ook gebruikt werd bij het inzetten van de Franse troepen. Let ook op de 

snel wisselende zichtbaarheid van het slagveld die de troepen in de verschillende 

gevechtsstellingen voorgeschoteld kregen. 

 

Uiteindelijk, 40 minuten nadat we La Papelotte verlaten hadden, bereikten we de hoeve 

La Belle Alliance (4). Het was het hoofdkwartier van Napoleon en na de veldslag de 

ontmoetingsplaats van Wellington en Blücher. Via een kleine zuidelijke omweg langs de 

Rue de Bruxelles kom je aan het monument van de ”Aigle blessé”, een standbeeld van 

een gewonde, bronzen arend die een Franse vlag in zijn klauwen klemt. (5). Hiermee 

wordt de waardering voor Napoleons Keizerlijke Garde uitgedrukt. Het valt ook op hoe 

ver het van de geallieerde linies verwijderd ligt. 

 

Na onze terugkeer naar de hoeve La Belle Alliance trokken we westwaarts over de 

route waarlangs Maarschalk Michel Ney met zijn geconcentreerde cavalerie nog een 

stoutmoedige aanval op de Britten uitvoerde. Zowat 30 minuten later bereikten we het 

pad dat ons terug naar de Hougoumont en de auto bracht.  

Samen met de koffiepauze van 15 minuten duurde deze tocht langs het merendeel van 

de toegankelijke slagvelden iets meer dan 4 uur. 



 

Om de daguitstap af te ronden, sprongen we in de auto en reden naar Plancenoit. We 

parkeerden bij de kerk en liepen rond het kerkhof, het middelpunt van het strijdtoneel 

waar heel wat heen en weer werd gevochten. 

 

De hoogte van de muren rond de kerk en het kerkhof varieert erg, van hoog naar laag, 

zodanig dat men zich kan afvragen in welke mate ze voor de verdedigers een 

doeltreffende verschansing waren. Maar we wilden opschieten, gingen naar rechts, 

vertrekkend vanaf de voorzijde van de kerk, en maakten in wijzerzin en ommetje langs 

het Pruisische Monument en gingen vervolgens in de richting van het Bois de Paris, de 

richting van waaruit de Pruisen oprukten. Dwars door de velden liepen we terug in de 

richting van de kerk en kwamen het dorp binnen langs het pad waarlangs de Pruisen 

zouden zijn opgerukt. We hadden genoeg aan 40 minuten om in Plancenoit rond te 

lopen. 

 

Op de terugweg naar Brussel maakten we van de gelegenheid gebruik om bij de 

kasteelboerderij van Mont-Saint-Jean te stoppen. Tijdens de slag bij Waterloo deed ze 

dienst als ziekenhuis voor de geallieerden en nu is het een plek van waaruit het 

wegennet rond de Leeuw van Waterloo duidelijk zichtbaar is. 


