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OVERIJSE IN DE GROENE GORDEL

Overijse in het ‘Dijleland’, een streek van wijde akkers en uitgestrekte bossen, aaneengeregen tot een groene gordel rond Brussel.



OVERIJSE IS EEN DORP OVER DE IJSE

Overijse in de IJsevallei, de druivenstreek, een groen glooiend landschap met heuvels, bossen, holle wegen, parken, kastelen, 
serres en serristenwoningen.
Overijse, een van de glazen dorpen met hun kern aan de noordzijde van de rivier. Wonen, recreatie, fi ets- en wandeltoerisme in 
de patina van de druiventeelt.



OVER DE IJSE EN ZIJN PARKEN

Overijse ontleent haar structuur aan het verloop van de IJse en aan de rijksweg Brussel-Waver (N4), die het centrum doorkruist. 
De IJse is eerder een aaneenschakeling van vijvers dan een rechtlijnige rivier. Door het van oost naar west lopende dal van de 
IJse wordt Overijse in twee verschillende gebieden gedeeld. De heuvelrug aan de noordkant heeft een ideale bezonning vanuit 
het zuiden, het dorp heeft zich dan ook aan de noordkant gevestigd. Aan de zuidkant dringt het landschap het dorp binnen in de 
vorm van parken en tuinen.



PARKSTRUCTUUR VERSUS BOUWBLOKKENSTRUCTUUR

De stationssite is de ontmoeting van drie systemen: de bouwblokstructuur, 
de parkstructuur en de IJse.

STRUCTUURSCHETS

Deze drie structuren: de IJse, de dorpskern en de groene zuidzijde, zijn 
bepalend voor de dorpssfeer van Overijse. We stellen voor om deze struc-
turen te versterken. De IJse kan meer zichtbaar gemaakt worden in de 
J.B. Dekeyserstraat en op de stationssite.





















Er wordt gestreefd naar éénvormigheid in de aan-
leg over heel het IJse parcours. Oriëntatieverlich-
ting kan op discrete wijze in de wanden van de 
opengelegde delen van de ijse worden ingewerkt.
Het gebruikte materiaal is hoogwaardig (sier)be-
ton onder de vorm van gemoduleerde plaatele-
menten. 
De IJse wordt “voelbaar” ook al is ze niet overal 
heropengelegd, hierdoor wordt de aanwezigheid 
van de rivier, waaraan het dorp zijn naam ontleent, 
in “ere” hersteld.  
















































































