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Nieuwe geluidsschermen

Wat houdt het project in? 

• Zomer 2020: plaatsing nieuwe 
geluidsschermen langs R0 in 
Wezembeek-Oppem en Kraainem

• 7,5 kilometer aan geluidsschermen

• Schermen tussen 3 en 7 meter hoog

• Binnenring: tussen de  
O. de Burburelaan en Vier Armen

• Buitenring: tussen Alfons  
Lenaertsstraat en Varenslaan

Geluidsschermen  
langs Ring rond Brussel

           Totale investering van 12 miljoen euro



STAP 1 

Geluidsbelastingskaarten

• Om omgevingslawaai van wegverkeer 
in kaart te brengen, stelt de Vlaamse 
Overheid geluidsbelastingskaarten op.

• Geluidsbelastingskaarten geven  
de gemiddelde geluidshinder door 
wegverkeer weer op jaarbasis.

• Voor nachtelijke geluidshinder  
door wegverkeer wordt een  
aparte kaart gemaakt. 

STAP 2 

Prioriteitenlijst Geluid

• Op basis van geluidskaarten wordt 
de Prioriteitenlijst Geluid opgesteld: 
dit bepaalt welke woonzones eerst 
worden aangepakt.

• De lijst bevat de woonzones met de 
meeste geluidshinder in Vlaanderen.

Hoe pakt de Vlaamse Overheid
geluidshinder aan?

Deze kaart toont de prioritaire zones (in het grijs)  
in Wezembeek-Oppem en Kraainem

De Vlaamse Overheid volgt de Europese richtlijn inzake omgevingslawaai.  
Het doel van de richtlijn is een gemeenschappelijke aanpak voor het vermijden, 
voorkomen of verminderen van schadelijke effecten van omgevingslawaai. 
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Hoe pakt de Vlaamse overheid
geluidshinder aan? (vervolg)

STAP 3 
Geluidsmetingen

• Om het geluidsniveau in een woonzone in beeld te brengen,  
maken we gebruik van gevelbelastingsmetingen.

• Dit doen we met een meetmicrofoon op een meetwagen of op  
een losstaand statief om het geluidsniveau aan de gevel zelf te meten.

• Na een meting wordt een meetverslag opgemaakt.

STAP 4 
Bepaling maatregelen

• Op basis van een akoestisch advies van de afdeling Wegenbouwkunde  
(een gespecialiseerde afdeling binnen Wegen en Verkeer) wordt besloten  
welke maatregelen we nemen.

• Voorbeelden van mogelijke maatregelen: een stillere wegverharding  
of geluidsschermen.



Hoe pakt de Vlaamse overheid
geluidshinder aan? (vervolg)

Voor de financiering van geluidsschermen maken  
we gebruik van een verdeelsleutel. Geluidsschermen  
in prioritaire zones worden volledig betaald door  
de Vlaamse Overheid. 

Wegen en Verkeer bekeek samen met de gemeenten of er bijkomende locaties 
afgeschermd moesten worden. Er werd overeengekomen ter hoogte van de  
O. de Burburelaan ook schermen te plaatsen. Die worden voor 60% betaald  
door het gemeentebestuur.

Financiering van geluidsschermen:  
3 categorieën

• > 80 dB(A): meest ernstige geluidsbelasting

 • 100% gefinancierd door Vlaamse Overheid

• 65 - 80 dB(A): aanzienlijke geluidsbelasting

 • Verdeling tussen Vlaamse Overheid en gemeente

• < 65 dB(A): minder ernstige geluidsbelasting

 • 100% gefinancierd door gemeente

Overleg met lokale besturen

• Vlaamse Overheid besteedt veel aandacht aan  
overleg met gemeentebesturen.

• Besturen krijgen uitgebreide informatie over 
meetresultaten, locaties van geluidsschermen en 
mogelijkheden voor bijkomende locaties.

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

> 80

Geluidsbelasting 
dB(A)

100% gemeente

verdeling  
AWV - gemeente

100% AWV



2017: aanpassing wegverharding

• Zomer 2017: aanpassing wegverharding naar stillere variant

• Stillere wegverharding tussen op- en afrittencomplex  
Sint-Stevens-Woluwe en Vier Armen in beide rijrichtingen,  
inclusief op- en afritten zelf

Waarom geen ‘fluisterasfalt’?

• ‘Zeer Open Asfalt’ (ZOA), ook wel fluisterasfalt genoemd, is een wegverharding 
met veel holle ruimte. Zo wordt het geluid van het wegverkeer extra gedempt.

• De Vlaamse Overheid kiest er bewust voor geen ZOA meer aan te leggen.  
Dit omwille van verschillende redenen:

 • Het verschil in geluidsvermindering met andere stille wegverharding is relatief beperkt.

 • ZOA heeft een kortere levensduur.

 • ZOA heeft meer onderhoud nodig om geluidsdempend effect te behouden.

 • ZOA is duurder.

 • ZOA is gevoeliger voor vriestemperaturen en moeilijker ijsvrij te houden.

2020: plaatsing geluidsschermen

• Bijkomende actie om geluidshinder tegen te gaan

Maatregelen tegen geluidshinder  
in Wezembeek-Oppem en Kraainem



Hoogte van geluidsschermen

Hoogte varieert per locatie

• Hoogte wordt bepaald op basis  
van computermodellen:

 • Onderzocht welke hoogte minstens 
noodzakelijk is op elke locatie

 • Hoogte geoptimaliseerd tot moment  
waarop extra hoogte geen extra geluidswerend 
effect heeft 

• Uiteindelijke hoogte afhankelijk  
van verschillende factoren:

 • Technische haalbaarheid

 • Afstand huizen ten opzichte van snelweg

 • Niveau bewoning ten opzichte van snelweg

 • Ligging snelweg: opgehoogd of ingegraven



Schermen ter hoogte  
van bewoning

• De geluidsschermen worden op  
een strook ter hoogte van  
de woningen geplaatst.

• De af te schermen zones  
worden over een hoek van  
minstens 140° afgeschermd. 

Bovenop schuine helling

• Schermen komen bovenop  
de schuine helling langs de rijweg  
te staan. 

• Afhankelijk van locatie: net langs 
rijweg of van rijweg afgescheiden.

Locatie van geluidsschermen

140°

WONING



Hoe werken geluidsschermen?

Geluid maakt een omweg

• Waar er geluidsschermen staan, moet 
het geluid een omweg maken.

• Zo wordt de baan van het  
geluid langer en is het geluid  
minder sterk.

Grotere afstand: minder effect

• Op grote afstand vermindert het 
effect van een geluidsscherm. 

• De baan van het geluid verschilt 
minder ten opzichte van de  
situatie ervoor. 

• Hoe groter de afstand,  
hoe meer invloed van de wind.

Lage frequenties  
minder afgeremd

• Lage frequenties worden minder 
afgeremd door een geluidsscherm dan 
hoge frequenties. 

• Doffe geluiden (vrachtwagens) 
worden dus minder gedempt dan 
scherpe geluiden (motors of trams). 

Op grote afstand is het verschil tussen de gele lijn 
(het geluid zonder schermen) en de rode lijn  
(het geluid met schermen) te verwaarlozen. 

De lage frequenties (rood) worden minder afgeremd 
dan de hoge frequenties (geel).



Weerkaatsing van geluid

• Als geluidsschermen het geluid 
niet absorberen, weerkaatst het naar 
de andere kant van de rijweg.

• Niet gewenst langs wegen met 
woningen aan beide kanten

Weerkaatsing tegengaan: 
absorberend materiaal

• Om weerkaatsing te vermijden: 
gekozen voor geluidsschermen uit 
absorberend materiaal

• Het geluid wordt geabsorbeerd en 
weerkaatst niet.

Absorberende geluidsschermen

De schermen die we plaatsen absorberen het geluid.Schermen uit metaal of transparante kunststof weerkaatsen 
het geluid.



Beperkte beplanting houdt 
geen geluid tegen

• Beperkte beplanting zorgt niet voor 
een lager geluidsniveau. 

• Enkel dichte bebossing met 
voldoende diepte heeft dit effect.

• Beplanting heeft wel  
andere voordelen:

 • Maskerend effect: bijkomende geluidsbron 
(ritselende bladeren) met minder hinderlijk 
geluid ‘maskeert’ de hinder.

 • Geluidsbron niet zichtbaar: mensen 
ervaren subjectief minder geluidshinder.

Verminderde werking 
geluidsscherm

• Bomen vlak voor of achter 
het scherm verminderen werking 
van het scherm.

• Beplanting vlak achter scherm  
wordt best beperkt tot de hoogte 
van het scherm. 

Het effect van beplanting



Hoe worden  
de geluidsschermen geplaatst?

Plaatsing geluidsschermen: stap voor stap

1   Groenwerken
 • Verwijderen bomen soms noodzakelijk om schermen te kunnen plaatsen.

 • Beplanting boven de top van het geluidsscherm kan de werking van  
het scherm teniet doen. 

2   Ondergrondse funderingen
 • Schermen vangen veel wind: diepe fundering noodzakelijk

 • Door plaatsgebrek op sommige locaties: combinatie tussen  
afschermende constructie (betonnen stootband) en geluidsscherm 

3   Profielen 
 • Stalen constructies waarin schermen komen. 

4   Geluidsschermen
 • Schermen worden in de profielen geplaatst.


