
BOSVOORDE: LA FORESTERIE en STADE TROIS TILLEUIL 

 

LA FORESTERIE 

 

Adres: 

Terrain de la Foresterie 

Avenue de la Foresterie 

1170 Brussel 

 

Afstand: 64,8 km 

Tijdsduur: 1u 13’ 

 

Overzicht : De ring rond Brussel nemen (als je in Brussel toekomt : naar links). Afrit Bosvoorde nemen 

(ligt eigenlijk aan de andere kant van de ring dan Gent). Dat is een afrit 25 meter voor een spoorweg die 

over de ring gaat (zie plannetje beneden). Je gaat dus naar rechts en rijdt de Terhulpsesteenweg op.  

 

In principe passeer je eerst het jeugd-veld van Bosvoorde: Dat is aan dat rond punt met die gigantische 

roeste kader op (10 meter hoog ofzo). Hier op plan aangeduid met groene licht. Voor LA FORESTERIE 

rij je hier links omhoog, je passeert eerst een hondenclub, op het einde van het weggetje is de rugbyclub. 

 

 

 



Voor het STADE TROIS TILLEULS : 

 

Adres: 

Stade Trois Tilleuls 

Avenue Des Nymphes 1A / Nymfenlaan 

1170 Brussel 

Je gaat gewoon rechtdoor aan dat rondpunt (hier 

op plan aangeduid met groene licht). De route 

die je moet volgen naar STADE TROIS 

TILLEULS(AVENUE DES NYMPHES 1A / 

NYMFENLAAN) staat hier aangeduid in het 

blauw. 

 

Je blijft die baan dus volgen (+- 1 km ofzo, 

noemt daar Vorsterielaan), en draait dan rechts 

mee (= Alfred Solvaylaan) (je kan ook 

linksgaan ,maar moet dus rechtshouden. Je komt 

dan op een T-stuk uit: Je gaat dus naar rechts de 

Delleurlaan op en volgt die +- 500 meter tot aan 

de eerste stoplichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan die lichten ga je naar links (Majoor 

Brückstraat, 120m). Erna terug naar links: 

Ministerstraat (40 m) + Bischoffsheimplein 

(70m) + terug Minisiterstraat (40m). 

Dan naar rechts: de Georges Benoitlaan 

(500m): je komt dan op het drie-linden–

rondpunt uit: Maw: een rond punt met 3 

bomen op (trois tilleul). Je neemt de 

Berensheide (80m), en draait dan rechts in 

de Louis Van der Swalmenlaan. Na 200 

meter ben je in de Nymfenlaan. 

Je ziet daar dus het drie-lindenstadion of 

stade trois tilleul: Een mini-coplex met 

tennisvelden, een voetbaldveld een 

rugbystadium (zo met een volledige kuip er 

rond en tribune). 
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