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Mobiliteit
Fiets is koning! Binnenkort verzamelen weer
tienduizenden muziekliefhebbers uit alle windstreken in
Werchter voor de verschillende festivals. Net zoals de
voorbije jaren werd de mobiliteit en het mobiliteitsplan
grondig geëvalueerd met de lokale overheden, de
specialisten van Scelta Mobility en de organisatoren.

North West Walls #5
Rock Werchter pakt dit jaar weer
met een bijzonder sterke line-up
uit. En dat geldt ook voor North
West Walls, het street art festival
dat zijn thuis heeft in het Festivalpark. De werken van vorig jaar die
tot voor kort op de metershoge
containerconstructies sierden,
werden in een neutrale kleur overschilderd.
Curator Arne Quinze heeft -voor de
inmiddels vijfde editie van North
West Walls- weer zes street art
kunstenaars van internationaal
topniveau gestrikt. Bik Ismo
(Puerto Rico), Joram Roukes
(Nederland), Adele Renault
(België), Mantra (Frankrijk),
Mohamed L’Ghacham (Marokko/
Spanje) en Hyuro (Argentinië) realiseren op dit moment hun wall.
Vanaf Rock Werchter zijn hun werken één jaar lang te bewonderen in
het Festivalpark. Rock Werchter
had in het verleden al bewezen dat
kunst op een festival werken kan.
Met North West Walls kreeg het
festival er in 2014 een geweldige
kunstbeleving bij. North West
Walls is een artistiek project met
grote ambitie. Het is een landschapsbaken dat ook buiten de

festivalperiode te bewonderen is
in het Festivalpark. Een installatie van permanente aard. En toch
is ze dat ook niet. Want North
West Walls ziet er elk jaar weer
anders uit.
Arne Quinze, curator van het
street art festival, tracht de
aandacht te vestigen op het nut
van diversiteit in onze publieke
ruimtes. Hij wil mensen aanzetten om creatiever en bewuster
om te gaan met de omgeving
waarin ze leven. Met North West
Walls brengt hij de internationale wereld van de street art naar
Werchter.
North West Walls is inmiddels al
aan zijn vijfde editie toe. Alexandre Orion (BRA), Astro (FR),
Bezt Etam (PL), Case Ma’Claim
(DE), Defo (BE), Deih (ESP),
Fintan Magee (AU), Gamma
Acosta (US), Hoxxoh (US), Jarus
(CAN), Jen Zie (BE), Low Bros
(DE), Lula Goce (ESP), Martin
Ron (ARG), Nosego (US), Nychos
(AT), Phlegm (UK), Pichi & Avo
(ESP), Pixel Pancho (IT), ROA
(BE), Smates (BE), Smug (UK)
en Telmo Miel (NL) namen reeds
deel aan North West Walls.

Aan de bezoekerscijfers van de fietsenparkings merken
we dat steeds meer festivalgangers kiezen om op
duurzame wijze en met de fiets richting Werchter te
komen. Dat juichen we uiteraard toe! Om al deze fietsers
op een goede manier te kunnen ontvangen, richten we
een extra fietsenparking in. Het totaal aantal plaatsen
voor fietsen stijgt van 10.000 naar 16.500. De drie
fietsenparkings in de A-, B- en C-zone zullen tijdens elk
evenement geopend zijn. Van waar je ook toekomt in
Werchter, je zal via elke invalsweg vlot op een bemande
fietsenparking kunnen toekomen.
Kom je zelf naar één van de festivals? Neem dan de fiets
en plaats hem correct in één van de fietsenstallingen,
niet op Werchter Brug of aan een herashek. Hou de
doorgang voor hulpdiensten en directe buurtbewoners
steeds vrij.
Verplaatsing met de wagen? Dan heb je tijdens
festivaldagen een doorlaatbewijs nodig. Inwoners die
recht hebben op één of meerdere doorlaatbewijzen,
ontvangen deze bij de praktische bewonersbrief van de
festivalorganisatie.
Indien je als inwoner niet voldoende hebt aan de ontvangen doorlaatbewijzen kan je -enkel met een gegronde
reden- extra doorlaatbewijzen aanvragen op volgende
locaties. Inwoners van Rotselaar: bij de Cultuurdienst in
Vrijetijdscentrum de Mena (Provinciebaan 2, Rotselaar)
van dinsdag 05/06/2018 tot en met maandag 11/06/2018.
Inwoners van Haacht: bij het onthaal in Dienstencentrum
Den Breughel (Wespelaarsesteenweg 85, Haacht) voor
dinsdag 03/07/2018, 19u00.
Tijdens festivaldagen is er een speciale dienstregeling
van toepassing voor de bussen van De Lijn. Meer
informatie vindt u via www.delijn.be en 070/22 02 00
(telefoonnummer De Lijn).
De mobiliteitsinformatie van de festivals kan permanent
geraadpleegd worden via www.rockwerchter.be/
inwoners. Mocht u een vraag hebben over de tijdelijke
verkeersmaatregelen, kan u terecht bij inwoners@
rockwerchter. be of gratis telefoonnummer 0800/32.666.

Vereniging in de kijker:
Vogelvrienden Wezemaal vzw

Lokale vogelvrienden en Rock Werchter. Ze gaan al jarenlang
hand in hand. In 1997 was Paul Cleynen -voorzitter van Vogelvrienden Wezmaal vzw- er al bij om een handje toe te steken.
Toen voor één dag en last-minute, ondertussen een festivalweek en ver vooruit gepland. We geven Paul graag het woord.
“Onze vzw is een vereniging voor vogelkwekers en natuurliefhebbers. We plaatsen nestkasten op strategische locaties.
We organiseren informatiesessies voor hobby vogelkwekers.
We informeren en stellen tentoon. Daarvoor organiseer ik
maandelijks een vergadering.”, aldus Paul. Hij heeft voor de
gelegenheid ook medeverantwoordelijke Germaine Mercie
uitgenodigd.
“De organisatie van onze activiteiten kost steeds meer geld.
Daarom zijn we blij met onze vaste plaats in de verenigingenlijst van Rock Werchter. De afgelopen jaren baatten we een toog
uit tijdens Rock Werchter en sommige dagfestivals. De financiële vergoeding die we daarvoor krijgen, is onmisbaar in onze
jaarlijkse budgettering. We houden de club graag laagdrempelig via dat extra centje. Zowel onze leden als hun enthousiaste
zussen, ouders, neefjes ... zetten elk jaar hun beste beentje voor.
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De service die verleend wordt, moet in orde zijn. Wij tappen
enkel pintjes met een perfecte schuimkraag.” besluit
Germaine.
Paul zag Rock Werchter de afgelopen veertig jaar erg evolueren. “Ik herinner me nog dat we met vier of vijf ‘man’ in de
kassa van Torhout-Werchter zaten. Ondertussen zijn we een
team van veertig medewerkers en is de vrijwilligerswerking
uiteraard veel professioneler georganiseerd.”
Hoewel de vereniging op de Werchterse festivals uitgebreid
in aanraking komt met jongeren, blijft de verjonging van hun
vereniging uit. Germaine legt uit: “De interesses van de jonge
generatie lijken ergens anders te liggen. We zouden nochtans
graag onze opvolging verzekeren. De natuur kan een extra
handje gebruiken. De vogelpopulatie heeft ons nodig. Veel
vogelsoorten zijn met uitsterven bedreigd. Elke inspanning
telt.”
Wie interesse heeft in de activiteiten van Vogelvrienden
Wezemaal, kan Paul hiervoor contacteren via
paul.cleynen@belgacom.net.

Festivalpark ingehuldigd
Op zondag 6 mei vond de inhuldiging van Festivalpark Werchter plaats. Jong en oud genoten van
het nieuwe groen. Wandelaars en fietsers testten de gloednieuwe wegenissen. Picknickers vonden
hun favoriete lunchplek aan North West Walls. Het werd een stralende inhuldiging. Met leerrijke
rondleidingen en gezellig samenzijn. Bedankt aan alle aanwezigen die er een fijne dag van maakten! We
zien jullie graag terug na de festivalzomer. Het Festivalpark is publiek toegankelijk vanaf 16/08/2018.

