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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.  
 

 

 

 

 

Wegbeschrijving & wegenplan 

� Vanuit Oostende:  
Neem E40 door te volgen Aalst - Antwerpen - Brugge - Gent - 
Brussel, komt u uit op R0 (Ring rond Brussel). Daarna volgt u 
Namur - Antwerpen - Zaventem - Luik, richting Namur E411. 
Op de E411 neemt u afslag 3 Overijse - Maleizen - La Hulpe. 
Links over de autosnelweg. Eerste straat links (Hagaardstraat) 
terug de eerste straat links (Bredestraat). Dan neemt u na 100 
meter rechts voor de oprit van de centrale begraafplaats en 
het jeugdcomplex van Tempo Overijse. U komt dan dadelijk 
terecht op een parking. Als u voor de ingang van de 
begraafplaats staat is de ingang van de voetbalvelden rechts 
naast het gebouw van de central begraafplaats.  
 
� Vanuit Antwerpen:  
Neem E19 door te volgen Boom - Brussel - Mechelen, komt u uit op R0 (Ring rond Brussel). Daarna 
volgt u Namur - Zaventem - Luik, richting Namur E411. Op de E411 neemt u afslag 3 Overijse - 
Maleizen - La Hulpe. Links over de autosnelweg. Eerste straat links (Hagaardstraat) terug de eerste 
straat links (Bredestraat). Dan neemt u na 100 meter rechts voor de oprit van de centrale 
begraafplaats en het jeugdcomplex van Tempo Overijse. U komt dan dadelijk terecht op een parking. 
Als u voor de ingang van de begraafplaats staat is de ingang van de voetbalvelden rechts naast het 
gebouw van de central begraafplaats.  
 
� Vanuit Hasselt:  
Neem E314 door te volgen Brussel - Genk - Leuven, richting 
Brussel, komt u uit op R0 (Ring rond Brussel). Daarna volgt u 
Namur, richting Namur E411. Op de E411 neemt u afslag 3 
Overijse - Maleizen - La Hulpe. Links over de autosnelweg. 
Eerste straat links (Hagaardstraat) terug de eerste straat links 
(Bredestraat). Dan neemt u na 100 meter rechts voor de oprit 
van de centrale begraafplaats en het jeugdcomplex van 
Tempo Overijse. U komt dan dadelijk terecht op een parking. 
Als u voor de ingang van de begraafplaats staat is de ingang 
van de voetbalvelden rechts naast het gebouw van de central 
begraafplaats.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
� Vanuit Luik:  
Neem E40 door te volgen Brussel - Leuven, komt u uit op R0 (Ring rond Brussel). Daarna volgt u 
richting Namur E411. Op de E411 neemt u afslag 3 
Overijse - Maleizen - La Hulpe. Links over de 
autosnelweg. Eerste straat links (Hagaardstraat) terug de 
eerste straat links (Bredestraat). Dan neemt u na 100 
meter rechts voor de oprit van de centrale begraafplaats 
en het jeugdcomplex van Tempo Overijse. U komt dan 
dadelijk terecht op een parking. Als u voor de ingang van 
de begraafplaats staat is de ingang van de voetbalvelden 
rechts naast het gebouw van de central begraafplaats.  
 
 
 
 
� Vanuit Charleroi:  
Neem richting Bruxelles Est - Waterloo - Zaventem. 
Daarna volgt u richting Namur E411. Op de E411 neemt u afslag 3 Overijse - Maleizen - La Hulpe. 
Links over de autosnelweg. Eerste straat links (Hagaardstraat) terug de eerste straat links 
(Bredestraat). Dan neemt u na 100 meter rechts voor de oprit van de centrale begraafplaats en het 
jeugdcomplex van Tempo Overijse. U komt dan dadelijk terecht op een parking. Als u voor de ingang 
van de begraafplaats staat is de ingang van de voetbalvelden rechts naast het gebouw van de central 
begraafplaats.  
 
� Vanuit Namen:  
Neem E411 richting Brussel, afrit 3 Overijse - Maleizen - La Hulpe, rechts richting Overijse. Eerste 
straat links (Hagaardstraat) terug de eerste straat links (Bredestraat). Dan neemt u na 100 meter 
rechts voor de oprit van de centrale begraafplaats en het jeugdcomplex van Tempo Overijse. U komt 
dan dadelijk terecht op een parking. Als u voor de ingang van de begraafplaats staat is de ingang van 
de voetbalvelden rechts naast het gebouw van de central begraafplaats. 


