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Groenwerken langs de R0 in Wezembeek-Oppem 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, 
autosnelwegen en fietspaden, start vanaf woensdag 19 februari met 
groenwerken langs de Brusselse Ring (R0) in Wezembeek-Oppem. De 
groenwerken gebeuren in het kader van de plaatsing van nieuwe 
geluidsschermen. Ze duren ongeveer een maand in totaal. De groenwerken 
starten in februari zodat ze klaar zijn voor de start van het broedseizoen begin 
april. Volgens de huidige planning worden de geluidsschermen zelf in de zomer 
geplaatst.  
 

Groenwerken voor plaatsen van geluidsschermen 
Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst deze zomer in totaal 8 kilometer aan 
nieuwe geluidsschermen langs de R0 in Wezembeek-Oppem en Kraainem. Op de 
locaties waar op dit moment al (verouderde) geluidsschermen staan, komen ook 
nieuwe schermen. Voor de schermen geplaatst worden, gebeuren er 
groenwerken. Op sommige locaties moeten bomen en beplanting verwijderd 
worden om de schermen te kunnen plaatsen. Ook heeft hoge beplanting vaak 
een negatief effect op de werking van een scherm. 
 
 

Ruimte vrijmaken om schermen te plaatsen 
De groenwerken gebeuren over een traject van zo’n vier kilometer, langs de 
binnen- en buitenring. In een zone van 1 meter naast de snelweg verwijdert een 
aannemer alle beplanting. Hier komt het geluidsscherm te staan en komt een 
dienstpad langs het scherm. Daarnaast wordt in een zone van 7 meter langs de 
snelweg de beplanting afgezaagd tot een tiental centimeter boven de grond. Dit 
hakhoutbeheer doen we zodat er voldoende ruimte is om in de zomer de 
geluidsschermen te plaatsen. In de volgende seizoenen schieten de bomen 
opnieuw uit.  
 
 

 



 

 

Verouderde schermen verwijderen ter hoogte van Viooltjeslaan 
Ter hoogte van de Viooltjeslaan worden de komende maanden ook verouderde geluidsschermen 
verwijderd. Dit is noodzakelijk om de groenwerken uit te voeren en sonderingen (grondboringen) te doen 
met het oog op de plaatsing van de nieuwe schermen. Het is mogelijk dat er ook op andere locaties langs 
de Brusselse ring op voorhand al schermen verwijderd worden. Wanneer hier meer duidelijkheid over 
bestaat, maken we dit bekend op de webpagina.  
 

Wat betekenen de werken voor mij?  
De groenwerken vinden hoofdzakelijk overdag plaats vanop de gemeentelijke wegen langs de snelweg. De 
zones die we niet op deze manier kunnen bereiken, worden gesnoeid vanop de pechstrook van de ring. Als 
de aannemer extra plaats nodig heeft om de snoeiwerken uit te voeren, zal hij plaatselijk de pechstrook én 
het rechterrijvak innemen. Omwille van de verkeersveiligheid gebeurt dit laatste enkel ‘s nachts of 
eventueel in het weekend.  
 

Actuele informatie via www.wegenenverkeer.be 
Op www.wegenenverkeer.be/wezembeek-oppem vindt u altijd de laatste informatie. Via deze weg 
houden wij u op de hoogte over de voortgang van de werken.  

Hebt u vragen over onze werken? 
Aarzel niet om de aannemer ter plaatse aan te spreken indien u vragen heeft over de werken. U kan ons 
ook contacteren op volgend adres: www.wegenenverkeer.be/contactformulier  
of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016/66 57 50 
 

 

 

Vriendelijke groeten, 
 
Cédric Vaast 
Projectmanager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen: 

    

 
 

http://www.wegenenverkeer.be/contactformulier

