
Tijdens deze wandeling ontdekt u de belangrijkste 
toeristische trekpleisters van de streek. U vertrekt 
vanuit Waterloo en komt via het Zoniënwoud aan 
bij de Stichting Folon. Deze tocht voert u vervolgens 
door het Brabantse platteland en het golfterrein van 
Waterloo in de voetsporen van de soldaten die in 
1815 dapper strijd leverden. Uw wielen brengen u 
naar de voet van de Heuvel van de Leeuw, vervolgens 
naar de Hoeve van Hougoumont, die een belangrijke 
rol speelde tijdens de beroemde veldslag...
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Stap op de fiets en treed in de voetsporen van 
Napoleon! Neem uw 1815 PASS mee. Hij opent de 
deuren naar alle bezienswaardigheden die verband 
houden met de beroemde en rampzalige slag bij 
Waterloo... 

De stad Waterloo wordt in verband gebracht met 
de beroemde slag van 18 juni 1815. De bezoeken 
gaan verder in de naburige steden met, in het 
bijzonder, Nivelles, een kleine stad met een grote 
geschiedenis die verrast door zijn erfgoed. Ontdek 
vervolgens het Canal du Centre historique en zijn 
eeuwenoude bootliften, die geklasseerd zijn als 
UNESCO-werelderfgoed. 

HET SLAGVELD PER FIETS
VAN WATERLOO NAAR RONQUIÈRES OF LA LOUVIÈRE 
KANALEN EN EEN GRAPPIGE HOED

  

WATERLOO

Meer informatie:
Maison du Tourisme van de Provincie Waals-Brabant
www.destinationbw.be/nl/
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