met beide voeten
in de geschiedenis
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Waterloo,

‘Waterloo - Promise to love
you for ever more’
Waterloo – ik beloof je lief te
hebben, alsmaar meer

#Geschiedenis
#Shopping
#MetJeGezin
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— Abba

Ontdek op 20 km van Brussel, aan de rand van het Zoniënwoud, de stad Waterloo. De naam is onlosmakelijk
verbonden met een sleutelgebeurtenis uit de Europese geschiedenis. Een naam die verwijst naar een
verleden en een erfgoed waar men terecht fier op is. Deze erfenis kan je ontdekken in het Museum van
Wellington, ooit het laatste hoofdkwartier van de Hertog. Hij tekende er zijn overwinningsrede de avond
van de beroemde slag op 18 juni 1815. Tijdens jouw bezoek mogen ook de Memorial 1815 en de beroemde
Butte du Lion niet ontbreken. Maar Waterloo staat ook voor ontspanning en plezier, dankzij zijn golfterrein
en zijn vele voet- en fietspaden. Ook shopaholics komen uitgebreid aan hun trekken. Er zijn meer dan 700
handelszaken in de buurt. Op gastronomisch vlak kan je genieten van meerdere specialiteiten, waaronder
het bier dat de naam van de stad draagt. Waterloo blijft je verbazen...

ZOOM OP DE STAD
• Bevolking:
• Provincie:
• Postcode:
•Oppervlakte:
• Inwoner:
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>30.000
Waals-Brabant
1410
21 km2
Waterlootois(e)

MUSTS
Wellingtonmuseum
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Dit museum is gevestigd in een oude herberg/
slaapplaats die dienst deed als hoofdkwartier
voor de Hertog van Wellington. De hertog stond
aan het hoofd van de Britse en geallieerde
machten tijdens de slag om Waterloo in 1815. Het
is ook op die plaats dat hij zijn overwinningsrede
neerpende, die hij de naam Waterloo meegaf.
Dit museum beschrijft op didactische wijze de
rol en de gevolgen die dit conflict had op alle
betrokken naties.
walloniebelgietoerisme.be

De Sint-Jozefkerk
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Dit kerkelijke gebouw was oorspronkelijk een
koninklijke kapel, gebouwd op het einde van de
17e eeuw. Nadien werd de kapel uitgebreid om
uiteindelijk in 1823 tot kerk getransformeerd te
worden. De kerk wordt gekenmerkt door zijn
koepel en zijn portaal voorzien van kolommen.
Je vindt er zowel barokke als neoklassieke elementen terug. De bouwheer was de Markies van
Gastañaga. Hij hoopte zo een erfgenaam te kunnen schenken aan Karel II van Spanje. Daags na
de slag om Waterloo werd de kerk omgebouwd
tot herdenkingstempel ter nagedachtenis aan de
overwinning van Wellington.
sjoseph.be

walloniebelgietoerisme.be
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Boerderij van Mont-Saint-Jean

Deze historische plaats heeft verschillende
bestemmingen. In deze boerderij bracht de
Hertog van Wellington tijdens de veldslag van
1815 het hospitaal van de Engelsen onder. In
het nieuwe museum leer je er alles over. Maar in
dezelfde boerderij is nu ook de microbrouwerij
van het Waterloobier gevestigd. Er worden
zeer regelmatig activiteiten georganiseerd om
de geschiedenis van deze plek nieuw leven in
te blazen. Vergeet tenslotte ook de shop met
streekgerechten niet!

Favoriet
Waterloo is de gedroomde locatie om te shoppen! Deze stad heeft een brede waaier aan mooie
boetieks en winkels. Er is voor elk wat wils. Je kan deze winkels zowel in het stadscentrum vinden
als in het shoppingcenter, een van de grootste uit de brede omgeving. Een niet te onderschatten
voordeel is dat er in de stad heel wat gratis parkings zijn.
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Agenda
Historisch weekend rond het slagveld van Waterloo — midden juni
Tijdens dit weekend stellen de toeristische diensten heel wat activiteiten voor die allemaal gelinkt
zijn aan de Slag bij Waterloo. Een Frans bivakkamp is opgesteld in Vieux-Genappe, ter hoogte
van het laatste hoofdkwartier van Napoleon terwijl het bivakkamp van de geallieerden zich
bevindt aan de Boerderij van Hougoumont. Het orgelpunt van dit weekend is ontegensprekelijk
de reconstructie van de slag om Waterloo waaraan heel wat figuranten deelnemen.
walloniebelgietoerisme.be
Au Film du temps - Internationaal Filmfestival van Waterloo — oktober
Het filmfestival Au Film du temps kent zijn gelijke niet. Geschiedenis neemt een centrale plaats in
tijdens de wedstrijd rond historische langspeelfilms. Daarnaast brengt dit festival van de 7e kunst
ook een eerbetoon aan de grote namen uit de cinema. Er wacht jou een uitgebreid programma!
wahff.070.be

PROEVERIJTJES
De Waterloo en de 1815 Waterloo

Ze zijn lekker, mooi én bio! De biologische
kaasmakerij van Vielsalm heeft heerlijke kazen
gefabriceerd op basis van biokoemelk ter ere
van de slag in 1815. Beide soorten zijn gemaakt
met melk afkomstig uit de Ardennen. Perfect
te degusteren bij een aperitief, met brood of in
talrijke bereidingen.

BLIKVANGER!
Wie vindt in het midden van de stad
de reuzegrote gestileerde korenhalm
die zich uitstrekt tot aan de hemel? Dit
‘Monument van Burgerzin’ is in 1975
gerealiseerd door de beeldhouwer Philippe Denis.

saveursplaisirs.be

Deze artisanale likeurstokerij, gevestigd in een
schitterende schuur, stelt een uitgebreid gamma
producten voor, zoals aperitieven op basis van
planten, pékèts, wijnen op basis van vruchten,
alsook gelei en siroop. Ze zijn op natuurlijke
wijze met de hand bereid. Als je meer wil te
weten komen over hun productiegeheimen,
aarzel dan niet de stokerij te bezoeken.

© Commune de Waterloo

Apéros de Philomène

walloniebelgietoerisme.be

Het Waterloobier

walloniebelgietoerisme.be
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Dit bier, waarvan de oorsprong teruggaat tot
aan de Middeleeuwen, wordt gebrouwen in
de microbrouwerij van de boerderij MontSaint-Jean. Het huidige recept werd speciaal
gecreëerd naar aanleiding van de 200-jarige
viering van de beroemde veldslag. Het bier van
hoge gisting wordt gebrouwen met de beste
natuurlijke ingrediënten. Tijdens een bezoek leer
je er alles over.

De suikertaart van Waterloo

In deze lokale specialiteit wordt bruine suiker
gebruikt, maar vooral ook een uniek gistdeeg
dat niet in de handel te verkrijgen is. Het recept
van de suikertaart is meer dan 100 jaar oud, toen
de vrouwen ze bereidden voor de kermis. Vandaag waakt de Confrérie des Maîtres Paveûs,
Scribeux et Mougneux de Tarte au sucre de Waterloo over het recept. Je kan ze lauw of warm
eten. Puur genot!
waterloo-toerisme.com

VIP-HOEKJE
Lara Fabian

Deze Belgisch-Canadese zangeres en liedjesschrijfster werd wereldwijd bekend met nummers als Tout, Je
t’aime, La Différence, Immortelle en I will love again. Wat minder mensen weten is dat ze op dit ogenblik
in Waterloo woont. Hier vindt ze - weliswaar in miniversie - enkele landschappen terug uit Quebec, waar
ze jarenlang leefde.
wawamagazine.com

AUX
ALENTOURS
In de jaren ‘40 woonden de bekende tekenaars en scenaristen van de stripverhalen Jijé, Morris, Franquin
Jijé, Morris, Franquin & Will

et Will samen in Waterloo. Hier vonden ze de inspiratie voor hun bijnaam ‘de bende van Vier’.

IN DE OMGEVING
Gelegen in de provincie Waals-Brabant, is Waterloo volledig ingebed in geschiedkundige grond. Een perfecte ligging om indrukwekkende erfgoedsites te ontdekken, zoals de Butte du Lion. Maar je kan je hier
evengoed volledig laten onderdompelen in de natuur, en dit op slechts 20 km van Brussel.

Gedenkteken 1815 en Butte du Lion

© Michel Clinckemaille

De Butte du Lion in Braine-l’Alleud is een herdenkingsmonument voor de Slag om Waterloo. Opgericht tussen 1823 en 1826 duidt hij de plaats aan
waar de Prins van Oranje gewond raakte. Wie de
226 trappen beklimt, kan genieten van het uitzonderlijke uitzicht over het slagveld. Aan de voet van
de heuvel staat de gedenksteen 1815. Je kan de laatste veldslag van Napoleon herbeleven dankzij een
innoverende scenografie. Je ontdekt hier het panorama in 360 graden met gigantische fresco’s over
de veldslagen – geschilderd in 1912 – alsook de Boerderij van Hougoumont, waar ook fel gevochten is.
walloniebelgietoerisme.be

De bierfietsroute

Het eerste deel van deze fietsroute verbindt Braine-l’Alleud/Waterloo met Waver. Langs deze route gaan
natuur en erfgoed hand in hand. Je passeert de Butte du Lion, de typische villa’s in Brabantse stijl, het
Zoniënwoud en het Park van het domein van Solvay waar zich het Kasteel van Terhulpen bevindt.
ravel.wallonie.be

Middenin het schitterende Solvaypark, in de omgeving van de Hoeve van het Kasteel van Terhulpen, stelt de stichting Folon de grafische werken
van deze talentvolle artiest tentoon. Dankzij de
originele en interactieve museografie, bedacht
door Jean-Michel Folon zelf, geraak je volledig
in de ban van de verschillende aspecten van zijn
werk en van zijn universum. Muziek, licht en optische effecten vermengen zich tot de meest exclusieve kunstuitingen van een van onze grootste Belgische kunstenaars.
walloniebelgietoerisme.be
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Stichting Folon
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WIST JE DAT
Er zijn wereldwijd niet minder dan 125 plaatsen met de naam ‘Waterloo’ geregistreerd.
Of het nu in Canada, in de Verenigde Staten of in Antartica is, de plaatsen werden
meestal gesticht door gedemobiliseerde Britse veteranen. Zij kregen allemaal een stuk
grond in een of andere kolonie. Ze popelden van ongeduld om die plek om te dopen
tot Waterloo, de naam van hun laatste glorierijke overwinning.

Fotohoekje
Deze historische stad, waar shopping en erfgoed hand in hand gaan, stelt volgende ideale fotoplekjes voor:

© WBT - JP. Remy

© WBT - D. Erroyaux

Voor de Sint-Jozefkerk

© Commune de Waterloo

Bij een van de bronzen
standbeelden van het
beeldenparcours van Waterloo

Vanaf de Butte du Lion
richting Braine-L’alleud

SHOPPING
Le Tour du Monde en Épices
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Deze verfijnde kruidenier stelt 650 producten
voor uit 19 verschillende landen. Je vindt er een
mengeling aan kruiden, smaakmakers, vanille,
saffraan, peper, zout pigment, confituren, theeën,
koffies… Deze winkel draagt duurzaamheid en
eerlijke handel hoog in het vaandel. Er worden
enkel kwalitatieve kruiden gebruiken met respect
voor de producenten en het milieu.

w letourdumondeenepiceswaterloo
Wine & Design
Ducobu

Wie binnen gaat in de winkel van Marc Ducobu,
treedt binnen in een wereld waar gebak, chocolade en roomijs koning zijn. De keuze is zo uitgebreid en verleidelijk dat het onmogelijk is om hier
met lege handen te vertrekken.
walloniebelgietoerisme.be

Designartikelen kopen terwijl je nipt aan een lekker glaasje wijn of een heerlijke koffie? Het kan
bij Wine & Design! Deze gezellige en mooi ingerichte plek is de ideale locatie om een gerechtje uit het vuistje te smullen of om te genieten
van een heerlijk glaasje wijn. Deze zaak is vooral
speciaal omdat je hier designspullen kan kopen
maar even goed een meute interieurarchitecten
tegen het lijf kan lopen.
wine-and-design.be
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IETS ETEN
L’Opéra

In een hedendaagse en warme
sfeer, stelt dit Italiaanse restaurant verschillende gerechten
voor en een uitgebreide wijnkaart. In de zomer kan je extra
genieten op het zalige terras.
lopera.be

Mamy Louise

Mamy Louise verwelkomt je
met open armen in dit familiale
restaurant, hedendaags en verfijnd ingericht. De voorgestelde
kaart is volledig in harmonie
met de seizoenen en kwalitatief hoogstaand. Je ontdekt hier
zowel smaken van weleer als de
hedendaagse toets.
mamylouise.be

Zigz

Als je de goede smaak van
eenvoudige dingen wil herontdekken, is dit het juiste adres.
De ingrediënten zijn met zorg
geselecteerd en behandeld. Bij
Zigz houdt men van fruit en
groenten. Men behandelt ze
met respect om het beste eruit
te halen. Alles is vegetarisch en
huisbereid.
zigz.eu

BLIJVEN SLAPEN
Martin’s Grand hôtel
Waterloo

Le Côté Vert

Le Vert Bocage

walloniebelgietoerisme.be

walloniebelgietoerisme.be

Le Bar de l’Amusoir

Touch Down

La Pomme

lamusoir.be

w touchdownbarwaterloo

Het sobere maar verfijnde Martin’s Grand Hotel bevindt zich
op de voormalige site van de
nationale suikerraffinaderij uit
de 19e eeuw. Het restaurant
heeft het warme decor behouden van de gewelven van het
gebouw uit 1836. Alles wat uit
keuken komt smaakt hemels.

Laat je verleiden door dit hedendaagse hotel, gelegen in
een groene long in het centrum
van Waterloo. Je kan hier volledig tot rust komen in je kamer
of in je appartement ver weg
van de drukte van de stad. Er is
ook een restaurant.

De gastenkamers van Le Vert
Bocage zijn ingericht in een
fraaie, comfortabele en gezellige
villa. Rondom ligt een mooie tuin.
Er zijn drie kamers beschikbaar:
twee tweepersoonskamers en
een familiesuite met plaats voor
vier personen.

martinshotels.com

IETS DRINKEN
De sfeer is gezellig en hartelijk,
de zetels zacht en diep. Wat is
het heerlijk om van hieruit de
bar te overschouwen! De ideale plek voor wie houdt van een
loungy sfeertje. Op de kaart
staan meer dan 300 producten.

Voor liefhebbers van sport is
dit the place to be! Deze bar
beschikt over heel wat kanalen
waarop je alle mogelijke sportevenementen live kan bekijken. Wie je liever zelf in actie
komen? Leef je dan uit aan de
snookertafel, pool of kicker.

Deze bar-restaurant heet je
welkom in een bont en atypisch universum. Of het nu is
om je op te warmen aan een
heerlijke chocomelk, om te nippen aan een lekkere cocktail of
om te genieten van een heerlijke pint, hier vind je zeker je
gading!

w Lapommewaterloo
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Toeristische Dienst van Waals-Brabant
Avenue Einstein 2
1300 Waver
+32 10 23 61 08
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info@destinationbw.be
destinationbw.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 183 km

Luik 107 km

Amsterdam 226 km

Luxemburg 191 km

Antwerpen 64 km

Maastricht 126 km

Bastenaken 147 km

Metz 273 km

Bergen 51 km

Namen 65 km

Brussel 17 km

Parijs 294 km

Charleroi 39 km

Reims 216 km

Gent 81 km

Rijsel 87 km

Londen 393 km

Sedan 163 km

ZUSTERSTEDEN
Rambouillet (Frankrijk)
Nagakute (Japan)

TOEGANG EN VERVOER
• A
 uto
Vanuit Brussel via de N5
Vanuit Luik via de E42, de E411 en de N25
Vanuit Namen via de E411 en de N25
• Trein
Station van Waterloo
Station van Braine-l’Alleud (7 km)
•V
 liegtuig
Luchthaven Brussel (26 km)
Luchthaven Brussels South Charleroi (34 km)
Luchthaven Luik (101 km)
• Bus
Lijn 3 - Waterloo/Braine-l’Alleud
infotec.be

 axi
•T
Taxis Fabbrimone: +32 (0)2 280 32 32
Taxis Waterloo: +32 (0)475 26 39 03

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw, op basis van overleg met de betrokken Huizen voor Toerisme, Toeristische Diensten en Toeristische Infokantoren.
Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de Smet de Nayer 14 – 5000 Namen
Coördinatie: A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt, K. Bronselaer. Ontwerp en lay-out: Lielens • Alle informatie in deze brochure werd met de grootste zorg verzameld en is louter informatief.
Deze brochure is in geen geval contractueel bindend en de uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden. Wallonië België Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
fouten, onvrijwillige weglatingen of latere wijzigingen.

