
 

 
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant 
Dirk Boutsgebouw 
Diestsepoort 6 bus 81 
3000 Leuven 
www.wegenenverkeer.be 
Vragen over de werken? 
Zie contactgegevens onderaan deze brief 
 
Indien u deze brief in het Frans wenst te ontvangen, gelieve 
wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be te contacteren 

 
 

Plaatsing geluidsschermen langs Brusselse Ring: 

verkeershinder vanaf begin augustus 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, 
autosnelwegen en fietspaden, is enkele weken geleden gestart met het plaatsen 
van geluidsschermen langs de Brusselse ring (R0) in Wezembeek-Oppem en 
Kraainem. De werken zullen duren tot het einde van het jaar. Bij het in druk gaan 
van deze brief staan er al over een afstand van een kilometer nieuwe 
geluidsschermen, meerbepaald op de binnenring (richting Namen / Waterloo). 
Met deze brief willen we u informeren over het verdere verloop van de werken 
en de hinder die het verkeer op de ring zal ondervinden.  
 

8 kilometer aan geluidsschermen 
Om de woningen langs de Brusselse ring beter te beschermen tegen 
geluidshinder, plaats het Agentschap Wegen en Verkeer deze zomer in totaal 
ongeveer 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.  

 

De werking van geluidsschermen 
● Geluidsschermen zorgen ervoor dat het geluid van de voertuigen op de 

snelweg een omweg maakt, over de schermen heen. Zo wordt de baan 
van het geluid langer en is het geluidsniveau minder sterk.  

● Geluidsschermen bestaan uit absorberend materiaal. Zo weerkaatst het 
geluid niet naar de andere kant.  

● Het effect van geluidsschermen is sterk afhankelijk van de afstand tot de 
snelweg. Hoe verder van de snelweg, hoe minder het effect van de 
schermen.  

 

 

 



 

 

 

 

Wat betekenen de werken voor mij?  
Voor u als omwonende kunnen de werken met periodes bijkomende geluidshinder veroorzaken. Aangezien 
de aannemer enkel overdag werkt, zal er ook enkel overdag bijkomende geluidshinder zijn.  
 
Het plaatsen van de geluidsschermen gebeurt vanop de snelweg. Om de werken uit te voeren, moet de 
aannemer de pechstrook en de rechterrijstrook innemen. Er zullen dus twee i.p.v. drie rijstroken 
beschikbaar zijn voor het verkeer. De afgelopen weken werd die versmalling al aangebracht op de 
binnenring (richting Namen / Waterloo), vanaf 3 augustus zullen we ook de rijweg versmallen op de 
buitenring (richting Luik / Zaventem). Ook daar zullen de weggebruikers dus bijkomende vertragingen 
ondervinden.  
 
De hinder op de binnen- en de buitenring zal aanhouden tot het einde van de werken (volgens de huidige 
planning in december 2020).  
 

Actuele informatie via www.wegenenverkeer.be 
Via www.wegenenverkeer.be/wezembeek-oppem vindt u een overzicht van alle locaties waar er 
geluidsschermen komen. Als er belangrijke wijzigingen in de planning zijn, zullen we dat ook via onze 
website laten weten.  

 
Hebt u vragen over onze werken? 
U kan ons 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

