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Voordeeltickets voor 
buurtbewoners
Een aantal regionale media hebben reeds 
bericht over het feit dat er vanaf dit jaar 
Rock Werchter combitickets aan een voor-
deelprijs ter beschikking worden gesteld 
van de inwoners van Rotselaar en Haacht. 
We bevestigen deze berichten graag en 
geven u ineens ook meer informatie over 
hoe u deze combitickets kan aankopen. De 
inwoners van Rotselaar en Haacht krijgen 
de kans om een combiticket voor Rock 
Werchter 2015 aan voordelig tarief, name-
lijk met een korting van 30% op de netto 
ticketprijs*, aan te kopen.  De gemeente 
Rotselaar heeft een contingent van 1500 
combitickets voor inwoners ter beschik-
king, de gemeente  Haacht heeft een 
contingent van 1000 tickets. Deze  tickets 
zijn op naam en kunnen niet doorgegeven 
of doorverkocht worden.  Enkel via een 
digitale registratieprocedure zullen de 
combitickets aangekocht kunnen worden. 

De Procedure
Om van dit voordeel te kunnen genieten, dient u tussen 29 november 
2014 en 21 december 2014 te registreren** via 
http://www.ticketmaster.be/rw/buren .  

De gemeenten Rotselaar en Haacht zullen vervolgens de lijst met 
registraties controleren op basis van de identiteitsgegevens.  Indien 
u tijdig en correct geregistreerd bent, dan zal u een bevestigingsmail 
met een persoonlijke code en link toegestuurd krijgen. Deze mail 
mag u verwachten eind januari, ten laatste begin februari 2015.

Enkel via deze link kan het e-ticket met korting aangekocht worden. 
Tijdens Rock Werchter, biedt u zich met het e-ticket aan bij het bu-
renloket aan Werchter Brug. In ruil daarvoor krijgt u er een polsband-
je dat toegang geeft tot het festival.

Hebt u nog bijkomende vragen hierover, aarzel dan niet contact met 
ons op te nemen via inwoners@rockwerchter.be.

* De korting geldt enkel op de netto ticketprijs, niet op de servicekosten.
** Opgelet! Per inwoner kan 1 combiticket aangekocht worden. Indien u bijvoorbeeld 
ook een combiticket wenst te bestellen voor uw partner of inwonend(e) kind(eren), 
dan dient u hen apart te registreren.



Aanplanting 
nieuwe bomen

we de natuur haar gang gaan. Ook rond het 
crematorium Hofheide in Holsbeek en in Wijg-
maal zullen binnenkort nieuwe bossen met 
inheemse bomen aangeplant worden.

Voor de uitbreiding van het Festivalpark en 
de installatie van North West Walls dienden 
er bomen gekapt te worden.  Deze kap moet 
gecompenseerd worden. De organisatie 
realiseerde een eerste nieuwe aanplanting 
begin 2014.

De compensatie voor het rooien van de 
bomen langs de Haachtsesteenweg wordt 
-naast de aanplantingen op het terrein- op 
drie locaties doorgevoerd. Voor elke gerooide 
vierkante meter, wordt bijna het dubbele aan 
nieuwe bosoppervlakte voorzien. De eerste 
aanplanting gebeurde vlak bij het Festival-
park. Op een perceel langs Tarweland werd 
ongeveer 1,1 hectare aan streekeigen bomen 
en struiken aangeplant. Bijna vijftienhonderd 
zomereiken en enkele honderden hazelaars, 
meidoorns en haagbeuken kregen er een 
plek. De komende jaren onderhouden we het 
terrein, zodat het onkruid onderdrukt wordt 
en de aangeplante bomen en struiken de 
kans krijgen goed te groeien. Daarna laten 

Het Festivalpark transformeert
U bent welkom om er in de toekomst buiten de festivalperiode gebruik van te maken. Kom 
fietsen of wandelen. Picknicken of van de zon genieten. Of voetballen. Of een frisbee gooien. 
Eens de aanleg van het landschapspark is gerealiseerd, kan dat allemaal. 

Dit jaar werd een nieuw stuk festivalterrein in gebruik genomen langsheen de Haachtsesteen-
weg in Werchter. Het is de thuis van de indrukwekkende North West Walls geworden. Dat is 
een kunstinstallatie van permanente aard. En toch ook niet. North West Walls zal er elk jaar 
anders uitzien. Arne Quinze is curator. Onder zijn auspiciën zullen een aantal street-art kun-
stenaars elk jaar opnieuw de walls tot leven brengen.  

Dit nieuwe deel van het Festivalpark zal deze winter verder aangepakt worden. Er werd reeds 
gras ingezaaid. De kunstwerken staan mooi in het groen. Langsheen de Haachtsesteenweg 
zullen de komende maanden ongeveer 1000 streekeigen struiken –hazelaar, sleedoorn, iep en 
meidoorn- aangeplant worden. Achter deze struiken komt, parallel met de steenweg, de eerste 
laan van het landschapspark die omzoomd wordt door twee rijen van 23 elzen. 

Ook aan Buurtweg 48, beter gekend als Kraneveld of Kraneveldhoeveweg, zal gewerkt 
worden. De effectieve uitvoering van de aanpassings- en verbeteringswerken aan deze weg 
is afhankelijk van de termijn van de opgestarte aanvraagprocedure. Over de exacte periode 
van de aanleg van deze straat volgt later info. Het is via deze weg dat het Festivalpark voor 
wandelaars en fietsers toegankelijk zal zijn. 

We houden u ook in de toekomst op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in het Festival-
park.

We hoeven het u wellicht niet te vertellen 
maar het Festivalpark ziet er tegenwoordig 
heel anders uit dan enkele jaren geleden. Het 
Festivalpark wordt heraangelegd. Het wordt 
een landschapspark. En het is de bedoeling dat 
u binnenkort, tijdens de maanden buiten de 
festivalperiode, volop van het mooie park ge-
nieten kan. Het landschapspark, getekend door 
het ontwerpbureau Cluster Landscape in nauw 
overleg met de dienst Ruimtelijke Ordening van 
de Provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap 
voor Natuur en Bos, de gemeenten Rotselaar 
en Haacht en de festivalorganisatie, zal in 
verschillende fases gerealiseerd worden. Zo 
zullen onder andere de verschillende delen van 
het Festivalpark omzoomd worden met brede 
lanen bestaande uit een dubbele rij bomen. Het 
Festivalpark zal zo een publieke tuin van goed 
25 hectare groot zijn.

Via onder andere De Festivalkrant  willen 
we u nu en in de toekomst op de hoogte 
brengen van al het nieuws over de verschil-
lende festivals in Werchter.  

Wijzelf (Altsien) en Live Nation Festivals 
houden aan de goede relatie met de omwo-
nenden van het Festivalpark. 

We danken u voor de openheid en gastvrij-
heid, voor het steeds warm welkom heten 
van onze festivals met al zijn medewerkers, 
vele tientallen artiesten en tienduizenden 
bezoekers. 

De volgende editie van De Festivalkrant 
mag u in de late lente van volgend jaar ver-
wachten.   Werchter rocks better with you!  

Over deze 
festivalkrant



R

Hoera!
40 keer Rock Werchter

Wist u dat Rock Werchter al 40 jaar bestaat? Dat is gevierd met 
de publicatie van een geweldig boek. In “Rock Werchter, sinds 
1975” gaat Jan Delvaux (ook Belpop-expert en inwoner van 
Rotselaar) op zoek naar het geheim achter ‘het beste festival van 
de wereld’. Een boek vol sterke verhalen en foto’s van festivalgan-
gers, artiesten en medewerkers. Van nu en vroeger. On stage, off 
stage en backstage. 

Op 13 oktober stelde Jan Delvaux het boek voor aan de inwoners 
van Rotselaar in Cultuurhuis Jack-Op.  De boekvoorstelling werd 
gesmaakt en druk bijgewoond. 

Wist u dat inwoners van Rotselaar het boek aan de voordeelprijs 
van 24,99 euro (ipv  29,99 euro) kunnen aankopen? Dat kan op de 
dienst Vrije Tijd (Provinciebaan 2, Rotselaar) en in het belevings-
centrum Rock Werchter X en dit zolang de voorraad strekt.

Foto boven: Rock Werchter podium 1986. 10 jaar TW.
Foto onder: Rock Werchter Main Stage, 2014.

verantwoordelijk uitegever: 
Altsien vzw

Tremelobaan 26
3118 Werchter

Teksten: Nele Bigaré, Wannes Verhoogen
Foto’s:  Rock Werchter X, Joris Bulckens, 

Wannes Verhoogen
3D Simulatie: Cluster Landscape

contacteer ons via:
inwoners@rockwerchter.be

016/57.00.23

Colofon

De eerste namen! De eerste namen voor Rock 
Werchter 2015 zijn een feit! Nu al is zeker dat 
onder andere Foo Fighters op donderdag 25 juni 
en Muse op zondag 28 juni naar het Festivalpark 
komen. Volg het festival op de voet via 
www.rockwerchter.be

Nieuwe datum! In oktober werd beslist dat Rock 
Werchter dit jaar zal plaatsvinden van 25 tot en 
met 28 juni, en niet – zoals eerder aaangekondigd 
– in de week daarna. Dankzij deze wissel is het de 
festivalorganisatie gelukt Foo Fighters te strikken 
voor Rock Werchter 2015. Dave Grohl en co staan 
op 4 juli immers op het podium in Washington D.C

Nieuw! Tijdens de festivals zal aan de brug in 
Werchter een burenloket ingericht worden. U kan 
er terecht met al uw vragen, eventuele klachten en 
opmerkingen. Wie een Rock Werchter voordeeltic-
ket voor buurtbewoners kocht, zal tijdens het festi-
val aan het burenloket zijn/haar e-ticket dienen in 
te wisselen voor een polsbandje dat toegang geeft 
tot het festival.

Hallo Altsien?
Sinds dit jaar heeft Altsien, de vzw die samen 
met Live Nation Festivals de festivals in Werch-
ter organiseert, een nieuw kantoor aan de 
Tremelobaan in Werchter.  

In het kantoor van Altsien werkt nu ook Wannes 
Verhoogen.  Hij is jong, gedreven en heeft vele ja-
ren als medewerker gewerkt tijdens de festivals. 
Wannes is  onder andere het aanspreekpunt voor 
de buurtbewoners. 

Aarzel vooral niet om hem te contacteren als u 
vragen, suggesties of opmerkingen aan het adres 
van de festivalorganisatie wil overmaken. 

Wannes is bereikbaar via mail op inwoners@
rockwerchter.be, telefonisch op 016 57 00 23. Op 
werkdagen kan u hem vinden in het kantoor van 
Altsien op de Tremelobaan 26 te Werchter. 

Wil u hem daar even spreken, dan maakt u best 
een afspraak.

2014

1986


