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De Salamandertoren – Beaumont
Aan de voet van de toren bivakkeert het leger 
van de keizer in de nacht van 14 juni 1815.

Het Museum van de Fotografi e
Het museum is ondergebracht in een oud 
neogotisch karmelietenklooster en belicht 
de artistieke en technische diversiteit 
van de fotografi e.

Thuin
Waar de keizer niet 
passeert maar waar toch 
straatgevechten 
plaatsvinden.

Les Quatre Bras
Kruispunt met verschillende 

herdenkingsmonumenten.

Het Château de la Paix
De keizer slaapt hier op de avond 
van de overwinning in Ligny.

De Heuvel van de Leeuw
Aangelegd in 1826 op vraag van de Nederlandse 
Koning Willem I. De Leeuw symboliseert de over-
winning maar ook het Koninkrijk der Nederlanden.

Wellingtonmuseum
Hoofdkwartier waar Wellington 
zijn zegebulletin opstelde.

Het laatste hoofdkwartier 
van Napoleon.

De Abdij van Villers-la-Ville
De abdij die gesticht werd in 1146, vormt 
met haar majestueuze ruïnes een van de meest 
prestigieuze getuigenissen van het leven 
van de cisterciënzer monniken. 

Het Centre Général Gérard
Hier bevindt zich het Museum van de Slag 

van Ligny (16 juni 1815). 
Laatste overwinning van Napoleon.

De Meren van Eau d’Heure
Niet ver van de Napoleonroute, 
voor een actieve ontspanning.

Ragnies
De ‘Ferme de la Cour’, vandaag 
de Distilleerderij van Biercée.

  
De Kapel van Les Trois Arbres.

De keizer observeerde er zijn 
leger dat fi er defi leerde 

op de ‘Grande Voie’. 

Le Bois du Cazier
Oude steenkoolmijn omgevormd tot museum.
Herdenkingsplaats voor de 262 mijnwerkers 
die er omkwamen in 1956.

Het Château du Fosteau  Het Château du Fosteau  
Het behoudt de herinnering aan Het behoudt de herinnering aan 
de doortocht van generaal Reille. de doortocht van generaal Reille.

De kapittelkerk 
Sainte-Gertrude
Beschermd als uitzonderlijk 
erfgoed van Wallonië.

Op 14 juni 1815 arriveert 
Napoleon Bonaparte met zijn 

troepen in Beaumont, 
op weg naar een confrontatie 

met de geallieerde legers 
van Wellington en Blücher.

Op 18 juni volgt de nederlaag 
in Waterloo, wat de verdere 

loop van de Europese 
geschiedenis bepaalt.  

Het zijn vier dagen die heel wat 
sporen hebben nagelaten op ons 

grondgebied. Wij nodigen u uit 
om ze te ontdekken, stap voor 

stap, van Beaumont tot Waterloo, 
langs de 94 km van de 

Napoleonroute in Wallonië.

Op het programma: geschiedenis, 
musea, erfgoed, folklore, 

UNESCO-sites, landschappen, 
streekgastronomie…  

www.napoleonroute-wallonie.be
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De marsen van het 
gebied Entre-Sambre-
et-Meuse
De marsen, opgenomen als 
immaterieel Werelderfgoed door 
UNESCO, vinden plaats tussen 
mei en oktober. Ze zijn een 
mengeling van folklore, religie en 
Napoleontische geschiedenis.
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Wellingtonmuseum
Hoofdkwartier waar Wellington 
zijn zegebulletin opstelde.
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 1  Hestrud
De toegangspoort van 
Napoleon naar Wallonië

Hestrud, een vredig Frans 
grensdorp, kleeft vast 
aan de flank van een heu-
vel die uitkijkt op de vallei 
van de Thure. Het ligt 
halfweg tussen Avesnes 
en Beaumont en heeft 
een brug over de rivier 
die door het dorp loopt. 
Aan die brug hangt een 
anekdote vast. Op 14 juni 
1815 had Keizer Napoleon 
er een gesprek met een 

stoutmoedige jongeling die hem liet verstaan dat het 
geen zin had zijn weg verder te zetten. Een kleine 
gedenksteen aan de oever van de rivier herinnert aan 
het ‘voorspellend’ gesprek. 

 2  Beaumont
Bivak aan de voet van de Salamandertoren

Beaumont, waar men nog steeds sporen van de middel-
eeuwse versterkingen aantreft, was voor heel wat inval-
lers de toegangspoort naar België. Het leger van Napo-
leon installeerde er zijn eerste bivak op 14 juni 1815, aan de 
voet van de Salamandertoren. De toren is 34 meter hoog 
en stamt uit de 11e eeuw. Vandaag herbergt hij een klein 
museum over de lokale geschiedenis. De Keizer bracht de 
nacht door op een steenworp van die plek, in het heren-
huis van Maurice Gabriel Joseph Riquet de Caraman, prins 
van Chimay… Daaraan herinnert een gedenkplaat met de 
keizerlijke arend op de gevel van het gebouw, dat van-
daag een middelbare school is.

O�  ce du Tourisme de Beaumont
10 Grand Place in B-6500 Beaumont
Tel: 0032/71.58.81.91 
@: offi cetourismebeaumont@skynet.be

 7   Jamioulx 
De herinnering aan 
een belofte…
Op de weg naar Charleroi, vlak 
voorbij Ham-sur-Heure en zijn 
mooie kasteel, ligt het dorpje 
Jamioulx rond een neoromaans 
kerkje met een ommuurde 
begraafplaats. Hier rust Jean-
Nicolas Jénicot – hij was de 
dorpspastoor toen de keizer 
hier passeerde. 
Terwijl hij zijn paard te drinken 
gaf en tegen een jonge peren-
boom leunde, herkende de 
pastoor de keizer. Hij kwam 
dichterbij en bood Napoleon 
een glas aan van zijn favoriete 
wijn, de Chambertin. De twee 
begonnen een gesprek en 
Napoleon raakte onder de 

indruk van de intelligentie van de pastoor. Hij vroeg daarop om 
zijn naam in een notaboekje te schrijven waarna hij er zelf aan 
toevoegde: de volgende bisschop van Doornik. De nederlaag van 
Waterloo besliste er echter anders over.

Eglise Saint-André 
5, rue Willy Brogneaux

B-6120 Jamioulx

 8  Fleurus
De stad van de 3 Franse overwinningen 

Een monument aan de voet van een historische molen maakt 
het duidelijk: het stadje Fleurus was het decor van drie Franse 
overwinningen. Om te beginnen was er de slag van 1 juli 1690, 
waarbij de Franse troepen van de Maréchal de Luxembourg 
het opnamen tegen een coalitie van bijna alle overige Europese 
landen. Vervolgens is er de meest bekende, die van 26 juni 1794, 
waarbij het Franse revolutionaire leger een Hollands-Oostenrijkse 
coalitie bevocht en ten slotte die van 16 juni 1815, twee dagen 
vóór Waterloo. Die laatste confrontatie geldt enkel voor een 
gedeelte van het grondgebied want de slag van Fleurus/Ligny 
vond plaats in verschillende gemeenten.

 5  Biercée
Een middeleeuwse boerderij omgevormd tot distilleerderij 
Op enkele minuten van Thuin ligt het dorp Ragnies, dat deel 
uitmaakt van de vereniging van de Mooiste Dorpen van Wallonië 
en de thuishaven is van de enige Belgische distilleerderij van 
brandewijn en fruitlikeuren.
Ze bevindt zich in een schitterend gerestaureerde vierkant-
shoeve met een slottoren uit de 14e eeuw. Hij is het restant van 
het middeleeuwse gerechtshof van de abdij van Lobbes, waar de 
regels werden vastgelegd voor het beoordelen en veroordelen 
van misdrijven.
De Distilleerderij van Biercée produceert de befaamde Eau de 
Villée, de P’tit Péket, de Poire Williams n°1 en ook Mandarine 
Napoléon, een likeur dat geïnspireerd is op de gewoonte van 
Napoleon om cognac te mengen met mandarijnensap.

Distillerie de Biercée
36 rue de la Roquette in B-6532 Ragnies

Tel: 0032/71.50.00.50   
@: visit@distilleriedebiercee.com

 6  Ham-sur-Heure 

De Kapel van 
Les Trois Arbres  

De kapel is gewijd aan 
Notre Dame de la Victoire 
en bevindt zich in het 
gehucht «Les Trois Arbres». 
Het is hier dat Napoleon op 
15 juni 1815 arriveerde rond 
9.30u. De keizer obser-
veerde er zijn leger dat fier 
defileerde op de «Grande 
Voie».

De Kapel van 
Les Trois Arbres  

31, Chemin des Trois Arbres
in B-6120 Ham-sur-Heure

 14  Waterloo  
Het Wellingtonmuseum 

Na de slag van Les Quatre-
Bras vestigde Wellington 
van 17 tot 19 juni 1815 zijn 
hoofdkwartier in de Auberge 
Bodenghien, in het centrum 
van het dorp Waterloo. 
Het is daar dat hij zijn 
zegebulletin opstelde en de 

veldslag de naam Waterloo gaf. Ten nadele van Mont-Saint-
Jean, Plancenoit of La Belle-Alliance, zoals sommige andere 
partijen hadden gewild.

Sindsdien huisvest dit grote gebouw uit 1705 een opmerkelijk 
museum dat per deelnemend leger de verschillende fases van 
de gevechten uitlegt, en ook de gevolgen die de slag had voor 
de geschiedenis van Europa en de wereld. Er is overigens een 
zaal gewijd aan de 124 overige plaatsen met de naam Waterloo, 
verspreid over de hele wereld. Ze werden doorgaans gesticht 
door gedemobiliseerde Engelse veteranen die een lapje grond 
hadden gekregen in de koloniën en die de naam van hun laatste 
glorieuze veldslag wilden vereeuwigen.

Recht  tegenover het museum verrijst de Koninklijke Kapel 
van Waterloo, in 1687 gebouwd voor de Spaanse koning Karel 
II, in de hoop dat hij hiermee een mannelijke afstammeling 
zou krijgen,  wat overigens nooit gelukt is. De dag na de veldslag 
werd ze verbouwd tot herinneringsplaats voor de overwinning 
van Wellington en zijn geallieerden. De muren van de 
aangrenzende kerk zijn opgesmukt met tal van grafplaten van 
officieren en soldaten die sneuvelden in de strijd.

Het Wellingtonmuseum 

147 chaussée de Bruxelles in B-1410 Waterloo
Tel: 0032/23.57.28.60 
@: www.museewellington.be
museeweelington@skynet.be

 3   Thuin
2 x Werelderfgoed  
van UNESCO

Op 16 kilometer van Beau-
mont ligt het stadje Thuin, 
niet helemaal langs de route 
die Napoleon volgde, maar 
beslist een kleine omweg 
waard. Men vindt hier name-
lijk twee pareltjes uit het 
Werelderfgoed van UNESCO: 
het belfort uit de 17e eeuw, 
60 meter hoog, en de 
Marche Saint-Roch, een 
religieuze en folkloristische 

processie, ook een erfenis uit het verre verleden.

Maar in de streek van Thuin valt nog meer te ont-
dekken: abdijen en kastelen, musea gewijd aan de 
binnenscheepvaart en de trams, adembenemende 
landschappen en het uitzicht op de hangende tuinen.

Ook al was Napoleon zelf nooit in Thuin, toch vonden in 
de ochtend van 15 juni 1815 enkele schermutselingen 
plaats tussen Franse en Pruisische troepen.

Maison du Tourisme du Val de Sambre et Thudinie
2 place Albert 1er in B-6530 Thuin
Tel: 0032/71.59.69.19  
@: www.visitthudinie.be

 

 4  Kasteel van Fosteau 
Hoofdkwartier van generaal Reille 

Het was in dit kasteel uit de 14e eeuw dat generaal 
Reille, chef van het 2e legerkorps van Napoleon, op 
15 juni 1815 zijn hoofdkwartier vestigde. Het is op een 
elegante en authentieke manier gemeubeld maar ook 
met een tikkeltje moderniteit en heeft verder zeer 
mooie tuinen. Men ontdekt er een kleine ruimte die 
gewijd is aan de illustere generaal en een verrassend 
levendig museum van de farmacie.

Château du Fosteau
1 rue du Marquis in B-6530 Leers-et-Fosteau (Thuin)
Tel: 0032/ 71.59.23.44   
@: www.chateaufosteau.be

Het stadje, gelegen op 14 kilometer ten noordoosten van 
Charleroi, telt nog enkele getuigen van de laatste slag. Zoals 
de Moulin Naveau, waar Napoleon zich installeerde om het 
terrein te bestuderen, het Château de Zualart waar zijn generale 
staf onderdak vond, de Saint-Victorkerk die gebruikt werd als 
hospitaal en het Château de la Paix, (Chemin de Mons 61), 
waar hij de nacht doorbracht. Vandaag is het kasteel het 
gemeentehuis en tegen 2015 zal er een reconstructie gemaakt 
worden van de kamer van Napoleon.

O�  ce Communal du Tourisme fl eurusien
2 rue de la Virginette in B-6220 Fleurus
Tel: 0032/71.88.50.72 – GSM: 0494.64.52.85
@:  http://www.fl eurus-tourisme.be 

laurent.fauville@fl eurus-tourisme.be

 9  Ligny
De laatste overwinning van Napoleon 

Op vrijdag 16 juni 1815 schreef het dorp Ligny zijn naam in 
vuur en bloed op een pagina van de geschiedenis. Gedurende 
6 uur bevochten 157.000 soldaten elkaar en vernielden het 
werk van een hele bevolking. 
Een boerderij uit de 17e eeuw herbergt het Centre Général 
Gérard, de Dienst voor Toerisme, een restaurant en het 
museum van de slag van Ligny, exclusief gewijd aan de dag 
van de historische gevechten.

Le Centre Général Gérard
23 rue Pont Piraux in B-5140 Ligny
Tel: 0032/71.81.83.13 
@: www.si-ligny.be

Commémoration du bicentenaire de la bataille de Ligny
van 12 tot 16 juni 2015
@: www.1815ligny2015.be 

 11  Vieux-Genappe 
Het laatste hoofdkwartier van Napoleon 

Nadat hij zijn kasteel in 
Fleurus had verlaten 
en de Engelsen verder 
achtervolgde, besliste 
Napoleon in de nacht 
van 17 op 18 juni 1815 
om zijn hoofdkwartier 
te vestigen in de Ferme 
du Caillou, in Vieux-
Genappe.
De hele nacht heerste er een ongekende drukte. De boerderij 
raakte beschadigd door brand op de avond van de veldslag, 
maar werd nadien ingericht als museum over Napoleon. Men 
toont er een van zijn authentieke plooibedden, zijn doden-
masker, een haarlok, persoonlijke bezittingen en ook heel 
wat voorwerpen die gevonden werden op het slagveld.
In de tuin herbergt een knekelhuis de menselijke beenderen 
die men onophoudelijk bleef vinden op het slagveld. Verschil-
lende beenderen behoren ook toe aan enkele van de onge-
veer 10.000 paarden die stierven tijdens de gevechten.

Het laatste hoofdkwartier van Napoleon
66 chaussée de Bruxelles in B-1472 Vieux-Genappe
Tel: 0032/23.84.24.24 
@: dernier.qg.napoleon@skynet.be

 10  Les Quatre-Bras van 
Baisy-Thy 
De eerste Frans-Engelse 
veldslag 

Terwijl de Frans-Pruisische slag 
van Ligny op 16 juni 1815 eindigt 
met een halve Franse over-
winning, eindigt de Frans-
Engelse slag die plaatsvindt aan 
Les Quatre-Bras van Baisy-Thy, 
als voorspel op Waterloo, 
zonder echte overwinnaar.

De plaats van de gevechten werd 
niet als beschermde historische 
site opgenomen. Hooguit wer-
den er enkele monumenten 
opgetrokken, zoals de indruk-
wekkende kolom, geplaatst in 
1890 als hulde aan de hertog 
van Brunswick. Hij sneuvelde 

terwijl hij de paniek aan het indijken was die ontstaan was bij 
zijn jonge soldaten.

Syndicat d’initiative de Genappe
38 rue de Bruxelles in B-1470 Genappe
Tel: 0032/67.77.23.43 
@: www.sigenappe.be • info@sigenappe.be

 12  Het Slagveld van Waterloo

Het Slagveld van Waterloo strekt zich in feite uit over het grond-
gebied van verschillende gemeentes, namelijk Braine-l’Alleud, 
Genappe, Lasne en Waterloo. “Het beslaat een oppervlakte van 
meer dan 2500 hectare, met velden, heuvels en valleien”, schreef 
Victor Hugo ooit. Het overheersende beeld is een monumentale 
heuvel, met daarop een al even indrukwekkende leeuw, die 
de Hollandse deelname aan de Engels-Pruisische overwinning 
symboliseert.
Aan de voet van de heuvel werd het gehucht van de Leeuw door 
de eeuwen heen een van de belangrijkste toeristische, historische 
en culturele trekpleisters van Wallonië. Nu de 200e verjaardag 
nadert, wordt de site opgefrist en er zou een nieuw herdenkings-
monument komen. 
In de omgeving worden ook verschillende boerderijen gerestau-
reerd en aantrekkelijk gemaakt voor bezoekers, zoals deze van 
Mont-Saint-Jean en Hougoumont. Zij zullen van 18 tot 21 juni 2015 
het grootste Franse bivak verwelkomen dat ooit gereconstrueerd 
werd in Europa. Er worden meer dan 5.000 gekostumeerde 
deelnemers verwacht.

Maison du Tourisme de Waterloo
218 chaussée de Bruxelles in B-1410 Waterloo             
Tel: 0032/23.52.09.10 

@: www.waterloo-tourisme.com

Feestelijkheden rond de 200e verjaardag van de Slag 
van Waterloo
van 18 tot 21 juni 2015            
@: www.waterloo2015.org

 13  Braine-l’Alleud  
Het Panorama van de veldslag 

In de schaduw van de Leeuw werd ook het Panorama van de Slag 
van Waterloo gerestaureerd. Deze voorloper van de bioscoop, die 
wacht op een erkenning door Unesco als Werelderfgoed, toont 
een doek met een lengte van 110 meter en een hoogte van 
12 meter, met de afbeeldingen van verschillende gevechtsscènes. 

Centre du visiteur
315 Route du Lion in B-1420 Braine-l’Alleud
Tel: 0032/23.85.19.12

Onderweg…
Mis enkele interessante sites niet die geen band 
hebben met Napoleon, maar die zich in de nabijheid 
van het parcours bevinden.

 A  Boussu-Lez-Walcourt 

De Meren van Eau d’Heure  

De site van de Meren 
van Eau d’Heure be-
vindt zich in het hart 
van uitgestrekte bossen 
en vormt een echt 
paradijs voor wande-
laars en natuurlief-
hebbers. Ter plaatse 
ontdekt men meer dan 25 sport- en vrijetijdsactiviteiten.

Centre d’accueil de la Plate Taille
99 route de la Plate Taille à
B-6440 Boussu-lez-Walcourt
Tel: 0032/ 71.50.92.92  Fax: 0032/71.50.92.93

@: www.lacsdeleaudheure.be

 B  Marcinelle

Le Bois-du-Cazier 

Le Bois du Cazier 
in Marcinelle, door 
UNESCO opgenomen 
als Werelderfgoed, 
houdt de herinnering 
levend aan een van de 
grootste mijnrampen 
en toont het oude 

universum van de steenkoolextractie. Die industrie kon zich 
ontwikkelen dankzij een keizerlijk decreet. De site herbergt 
ook twee musea gewijd aan glas en industrie, en herinnert zo 
aan het bloeiende industriële verleden van Charleroi. 

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
20 place Charles II in B-6000 Charleroi
Tel: 0032/71.86.14.14 
@: www.paysdecharleroi.be

Le Bois du Cazier
80 rue du Cazier in B-6001 Marcinelle
Tel: 0032/71.88.08.56 
@: www.leboisducazier.be

 E  Nivelles 

De kapittelkerk Sainte-Gertrude  

De kapittelkerk Sainte-Gertrude is beschermd als uit-
zonderlijk erfgoed van Wallonië. Het is een monument 
dat een grandioze harmonie vertoont en het vormt 
het overheersend beeld op de heringerichte Grand-
Place, wat haar prestige nog verhoogt. Deze parel van 
romaanse bouwkunst in het gerenoveerde stadscentrum 
trekt ieder jaar heel wat toeristen aan.

De oorsprong van de kerk ligt in de Merovingische 
periode, toen Pepijn van Landen in 650 een abdij 
stichtte met als eerste abdis zijn dochter, de latere 
heilige Gertrudis, de achtergroottante van Karel de 
Grote.

Maison du Tourisme du Roman Païs
48 Rue de Saintes in B-1400 Nivelles
Tel: 0032/67.22.04.44  Fax: 0032/67.21.98.88
@:  www.tourisme-roman-pais.be

     info@tourisme-roman-pais.be

O�  ce du Tourisme de Nivelles
48 Rue de Saintes in B-1400 Nivelles
Tel: 0032/67.84.08.64  Fax: 0032/67.21.57.13
@:  www.tourisme-nivelles.be

info@tourisme-nivelles.be

 C  Charleroi
Het Museum van de Fotografie

Het Museum van de Fotografie 
is gevestigd in een neogotisch 
voormalig karmelietenklooster.
Het belicht de artistieke en 
technische diversiteit van de 
fotografiekunst. Vandaag is 
het museum het grootste van 
Europa op het gebied van 
fotografie.

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
20 place Charles II in B-6000 Charleroi
Tel: 0032/71.86.14.14 
@: www.paysdecharleroi.be

Museum van de Fotografi e in Charleroi
11 avenue Paul Pastur in B-6032 Charleroi
Tel: 0032/71.43.58.10 
@: www.museephoto.be

 D  De Abdij van Villers-la-Ville  
De mooiste cisterciënzer abdijruïnes van Europa!

Op enkele boogscheuten van de weg die de Napoleontische 
troepen volgden, ligt een uitzonderlijke site die tot de belang-
rijkste troeven van het Waalse erfgoed behoort en die u abso-
luut eens moet bezoeken: de ruïnes van de Abdij van Villers-la-
Ville. Deze cisterciënzerabdij werd in 1146 opgericht onder 
impuls van Sint-Bernardus. Ze kende haar spiritueel hoogtepunt 
in de 13e eeuw: toen telde ze een honderdtal monniken en drie 
keer zoveel lekenbroeders. In de tijd van de Franse Revolutie 
werd ze echter in beslag genomen en daarna verkocht aan een 
handelaar in bouwmaterialen die ze zou ontmantelen. De resten 
getuigen niettemin van de grootsheid en glorie van de plek. Het 
was zonder enige twijfel een van de mooiste cisterciënzerkloos-
ters van Europa, die verschillende romantische schrijvers heeft 
geïnspireerd. Eén van hen is Victor Hugo die het kader gebruikte 
voor bepaalde decors van zijn roman ‘Les Misérables’.

In de zomer worden er op de site toneel-, muziek- en historische 
spektakels georganiseerd, in 
een magische sfeer. Een midde-
leeuws geïnspireerde
tuin met geneeskrachtige 
planten geeft inzicht in de 
geschiedenis van de farmacie. 
Er worden rondleidingen geor-
ganiseerd met verschillende 
thema’s. Een aanrader (met 
reservatie)!

Maison du Tourisme du Pays 
de Villers en Brabant wallon
55 rue de l’Abbaye à B-1495 Villers-la-Ville
Tel : 0032/71.88.09.90
@ :  www.paysdevillers-tourisme.be

info@paysdevillers-tourisme.be

Abbaye de Villers
55 rue de l’Abbaye à B-1495 Villers-la-Ville
@ :  www.villers.be

info@villers.be
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Quatre Bras

FlFlF elel ururur s

BeaumontBeaumont

Charleroi
Marcinelle

Jamioulx

Ligny

Braine-l’Alleud

  Abbaye de Villers-la-Ville

  Bois du Cazier

  Ham-sur-Heure  Ham-sur-Heure

  Les Lacs 
de l’Eau d’Heure

Leers-et-Fosteau
Ragnies

Hestrud

Thuin

Musée de la Photo

Nivelles
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