
Wegbeschrijving – Tempo Overijse  - Begijnhofstadion 

Begijnhofplein, 3090 Overijse 

 Overijse - E411 - Leonardkruispunt: Overijse ligt langs de E411 en het Leonardkruispunt, één van de 
drukste knooppunten van België.  
Kijk daarom eerst naar de verkeersinfo: www.wegeninfo.be – www.verkeerscentrum.be (webcam E411) 

���� Waar ligt Overijse?  

De gemeente Overijse ligt in de provincie Vlaams-Brabant, de 
druivengemeente, tussen Brussel en Wallonië, aan de rand van 
het Zoniënbos, langs de E411 die Brussel verbindt met de 
Ardennen.  

���� Vanuit Oostende:  
Neem E40 door te volgen Aalst - Antwerpen - Brugge - Gent - 
Brussel, komt u uit op R0. Daarna volgt u Namur - Antwerpen - 
Zaventem - Luik, richting Namur E411. Op de E411 neemt u 
afslag 2 Hoeilaart - Overijse - Jezus-Eik. Brug over de 
autosnelweg en aan de verkeerslichten rechts richting Overijse, 
Brusselsesteenweg (1,3 km) . Na de S-bocht rond de kerk aan de eerste verkeerslichten naar rechts, richting 
Maleizen - La Hulpe. Tweede straat rechts en de eerste straat links.  
Daar komt u op een parking (zwembad, cultureel centrum, bibliotheek) U kan daar u auto parkeren en te voet 
via de kasseiweg (rechts van de parking) naar het voetbalveld gaan (200m)  

���� Vanuit Antwerpen:  
Neem E19 door te volgen Boom - Brussel - Mechelen, komt u 
uit op R0. Daarna volgt u Namur - Zaventem - Luik, richting 
Namur E411. Op de E411 neemt u afslag 2 Hoeilaart - Overijse 
- Jezus-Eik. Brug over de autosnelweg en aan de 
verkeerslichten rechts richting Overijse, Brusselsesteenweg 
(1,3 km) . Na de S-bocht rond de kerk aan de eerste 
verkeerslichten naar rechts, richting Maleizen - La Hulpe. 
Tweede straat rechts en de eerste straat links. Daar komt u op 
een parking (zwembad, cultureel centrum, bibliotheek) U kan 
daar u auto parkeren en te voet via de kasseiweg (rechts van 
de parking) naar het voetbalveld gaan (200m)  

���� Vanuit Hasselt:  
Neem E314 door te volgen Brussel - Genk - Leuven, richting Brussel, komt u uit op R0. Daarna volgt u 
richting Namur E411. Op de E411 neemt u afslag 2 Hoeilaart - Overijse - Jezus-Eik. Brug over de autosnelweg 
en aan de verkeerslichten rechts richting Overijse, Brusselsesteenweg (1,3 km) . Na de S-bocht rond de kerk 
aan de eerste verkeerslichten naar rechts, richting Maleizen - La 
Hulpe. Tweede straat rechts en de eerste straat links. Daar komt 
u op een parking (zwembad, cultureel centrum, bibliotheek) U 
kan daar u auto parkeren en te voet via de kasseiweg (rechts van 
de parking) naar het voetbalveld gaan (200m)  

���� Vanuit Luik:  
Neem E40 door te volgen Brussel - Leuven, komt u uit op R0. 
Daarna volgt u richting Namur E411. Op de E411 neemt u afslag 
2 Hoeilaart - Overijse - Jezus-Eik. Brug over de autosnelweg en 
aan de verkeerslichten rechts richting Overijse, 
Brusselsesteenweg (1,3 km) . Na de S-bocht rond de kerk aan de 
eerste verkeerslichten naar rechts, richting Maleizen - La Hulpe. 
Tweede straat rechts en de eerste straat links. Daar komt u op een parking (zwembad, cultureel centrum, 
bibliotheek) U kan daar u auto parkeren en te voet via de kasseiweg (rechts van de parking) naar het 
voetbalveld gaan (200m)  



���� Vanuit Charleroi:  
Neem richting Bruxelles Est - Waterloo - Zaventem. Daarna 
volgt u richting Namur E411. Op de E411 neemt u afslag 2 
Hoeilaart - Overijse - Jezus-Eik. 
Brug over de autosnelweg en aan de verkeerslichten rechts 
richting Overijse, Brusselsesteenweg (1,3 km) . Na de S-bocht 
rond de kerk aan de eerste verkeerslichten naar rechts, richting 
Maleizen - La Hulpe. Tweede straat rechts en de eerste straat 
links. Daar komt u op een parking (zwembad, cultureel 
centrum, bibliotheek) U kan daar u auto parkeren en te voet via 
de kasseiweg (rechts van de parking) naar het voetbalveld 
gaan (200m)  

���� Vanuit Namen:  
Neem E411 richting Brussel, afrit 3 Overijse - Maleizen - La 
Hulpe, rechts richting Overijse, de zevende straat naar links 
richting Hoeilaart, de eerste straat links. Daar komt u op een 
parking (zwembad, cultureel centrum, bibliotheek) U kan daar 
u auto parkeren en te voet via de kasseiweg (rechts van de 
parking) naar het voetbalveld gaan (200m) 

 

 

 

 


