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Het Burenloket verhuist. Net zoals de infostand
vind je het vanaf dit jaar op de Haachtsesteenweg, 
tegenover de hoofdingang van het festival.  Naast 
Glas Vandoren en de ingang van Camping The Hive 
ADL. Omwonenden kunnen er tijdens de festival-
dagen permanent terecht met vragen, opmerkingen 
en eventuele klachten. Onze medewerkers van het 
burenloket staan tot je dienst. Inwoners  van Rot-
selaar of Haacht die een ticket aan voordeeltarief 
voor Rock Werchter en/of TW Classic kochten, 
gaan langs het burenloket om het festivalbandje op 
te halen.

Update Rock Werchter: er werden onlangs extra 
namen toegevoegd aan de line-up. En zo is het pro-
gramma van Rock Werchter 2019 helemaal rond. 
Het tijdschema staat online. Het aftellen kan begin-
nen.  Meer weten? Ga naar www.rockwerchter.be

Extra bushalte tijdens TW Classic.  De uittocht 
bij de dagfestivals verloopt vaak moeizaam. We 
zetten in op beter en meer openbaar vervoer.  En 
we testen verschillende pistes uit. Zo komt er 
tijdens TW Classic een bushalte aan Hoogland. 
Festivalgangers kunnen er de bus naar station Aar-
schot nemen.  Vandaar vertrekken er nachttreinen 
richting Kempen en Limburg.

Tijdens TW Classic biedt de festivalorganisatie 
voor het eerst -op zeer beperkte schaal- de moge-
lijkheid aan om te overnachten op de camping na 
het festival. Ook een piste die we uittesten in het 
kader van vlotter verkeer naar en van het festival.

Vrijdag 14 juni is het Wereldbloeddonorendag. Op deze dag worden bloeddonoren die zich inzetten voor het redden van 
mensenlevens in de bloemetjes gezet en wordt het belang van bloeddonatie ook nog eens onderstreept.  Het Rode Kruis 
en de festivals werken al vele jaren samen en slaan de handen in mekaar voor een groots event.  Uitzonderlijk stellen we 
op vrijdag 14 juni van 16u tot 20u het artiestendorp open voor een grootse bloedinzamelingsactie. Ervaren bloedgevers 
zijn welkom, nieuwe donoren zeker ook in het pop-up Rode Kruis donorcentrum in de backstage.  Bloedgevers bedanken 
we met een drankje en kleine snack én een leuk fotomoment.  Inschrijven is verplicht. Wil je weten of je in aanmerking 
komt als donor? Doe dan zeker de donorzelftest op de website van het Rode Kruis. 

Wij geven bloed. Jij ook? 
Bloedinzameling in de backstage van het festival op  vrijdag 14  juni,  
op Wereldbloeddonorendag

 

Wat: bloedinzameling
Wanneer: vrijdag 14 juni van 16u tot 20u 
Waar: backstage, Festivalpark
Schrijf je nu in via http://bloedinzameling.rodekruis.be/RockWerchter
Meer weten en donorzelftest via www.rodekruis.be



Rock Werchter belooft ook dit jaar weer een onvergetelijke ervaring. 
Het festival presenteert naar goede gewoonte een uitmuntende line-up. 
North West Walls, Rock Werchter’s street-art festival, pakt ook met klin-
kende namen uit. Curator Arne Quinze heeft voor de zesde editie van 
North West Walls zeven topkunstenaars uit verschillende hoeken van de 
wereld uitgenodigd. De metershoge containerconstructies werden de 
voorbije dagen in neutrale kleur overschilderd, de vorig jaar gerealiseer-
de kunstwerken zijn niet meer. Sckaro (Frankrijk), Zenk One (Nederland), 
Milu Correch (Argentinië), Julia Volchkova (Rusland), Francisco Bosoletti 
(Argentinië), Charlotte De Cock (België) en Miss Me (Canada) brengen 
de walls de komende weken terug tot leven. Vanaf Rock Werchter zijn 
hun werken één jaar lang te bewonderen in het Festivalpark. Bezoekers 
van Werchter Boutique, dat plaats vindt op zaterdag 8 juni, kunnen al 
genieten van een sneak preview van NWW#6.

Rock Werchter had in het verleden al bewezen dat kunst op een festi-
val kan werken. 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 festi-
valperiode te bewonderen is in het Festivalpark. Een installatie van per-
manente 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 zesde editie toe. Adele Renault (BE), Alexandre 
Orion (BRA), Astro (FR), Bezt Etam (PL), Bik Ismo (PR) Case Ma’Claim 
(DE), Defo (BE), Deih (ESP), Fintan Magee (AU), Gamma Acosta (US), 
Hoxxoh (US), Hyuro (ARG), Jarus (CAN), Jen Zie (BE), Joram Roukes 
(NL), Low Bros (DE), Lula Goce (ESP), Mantra (FR), Martin Ron (ARG), 
Mohamed L’Ghacham (ESP/MAR), 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.  Meer 
weten? Ga naar northwestwalls.be

Colofon

NOrth West Walls 2019  

Teksten: Nele Bigaré,  Wannes Verhoogen, Gust Buelens
Foto’s:  Joris Bulckens, Jason Asare 

Verantwoordelijk uitgever: 
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wordt afval selectief ingezameld. We willen de 
afvalberg verkleinen en efficiënt afvoeren. We 
ondernemen actie. Het sorteerproces op het 
terrein staat centraal in een circulair model dat 
afval een nieuwe bestemming als secundaire 
grondstof geeft. In 2018 haalden we samen, 
over alle festivals en evenementen heen, in 
totaal 6 ton folie, 25 ton bierbekers, 16 ton 
PMD (vooral PET-flesjes) en 26 ton papier en 
karton op. PP bekers, PET-flesjes, folie, papier- 
en karton worden gerecycleerd. Het restafval 
dat overblijft, wordt gebruikt als brandstof in 
(afval)energiecentrales en levert stroom aan 
vele gezinnen.

In het Festivalpark zijn bijzonder veel vuilbak-
eilandjes. De signalisatie is dit jaar verbeterd. 
Festivalgangers wordt gevraagd flesjes, bekers 
en restafval in de daartoe bestemde zak te 
deponeren. Onze eco-teams zijn permanent in 
de weer. Samen met de festivalgangers houden 
we het Festivalpark proper.

Het plasticvrijer organiseren van onze festivals 
is een aandachtspunt. Dranken in het Festival-
park worden geserveerd in PP bekers en PET 
flesjes. Ja, dat zijn plastics en neen dat is niet 

Een festival organiseren heeft een impact op 
het milieu. Wij zijn ons daar zeer van bewust. 
Al vele jaren zetten wij ons in om de festivals in 
Werchter op meer duurzame manier te organi-
seren.  En dit wordt opgemerkt! Al sinds 2007 
heeft Rock Werchter het Green ’n Clean-label. 
Dit wordt uitgegeven door de vereniging van 
Europese festivals, Yourope. En daar blijft het 
niet bij, elk jaar worden onze festivals groener. 

reis slim, reis Groen

Rock Werchter biedt, in samenwerking met 
de NMBS en De Lijn, verschillende mogelijk-
heden aan om tot aan de festivals te geraken. 
Daarnaast legt NMBS nachttreinen in na afloop 
van de dagfestivals. Nog een nieuwe, slimme 
oplossing:  de park & bike parkings,  gelegen 
op fietsafstand van Werchter. Festivalgangers 
parkeren er gratis. Het laatste deel van het 
traject naar Werchter wordt met de (meege-
brachte) fiets afgelegd.

Kleinere afvalberg

Van papier, over bekers, van allerhande folies 
tot resten van etenswaren. In het Festivalpark 

persé een ‘slechte’ oplossing. Wij zetten name-
lijk zeer hard in op inzamelen en recycleren. De 
laagdrempelige regeling 20 bekers/flesjes in 
ruil voor 1 drankbon werkt en is bijzonder suc-
cesvol. Wij zamelen zeer zuivere fracties in die 
perfect gerecycleerd kunnen worden. 

#takehomeyourtent

Het is geen geheim. We zouden onze kam-
peerterreinen graag in nette staat zien op 
maandagmiddag. Dat vraagt een inspanning 
van vooral …. de festivalganger zelf.  Alle kam-
peerders krijgen bij aankomst een restafval- en 
PMD-zak.  Wie nood heeft aan een extra zak 
krijgt die op eenvoudig verzoek. Bijzondere 
aandacht is er voor de tenten. Festivalgan-
gers kunnen positief actie ondernemen en 
hun eigen ecologische voetafdruk verkleinen 
door hun tent mee naar huis te nemen en deze 
te hergebruiken. Nieuw dit jaar is dat we, in 
samenwerking met de Voedselbanken, in elke 
comfortzone van The Hive een inzamelpunt 
inrichten voor voedseloverschotten

Meer herbruikbare energie, minder fossiele 
brandstoffen

Bijzondere aandacht is er voor het stroomver-
haal.  Met de aanleg van het landschapspark 
kreeg het Festivalpark een hoogspanningsca-
bine. Daardoor kunnen we groene netstroom 
gebruiken. De dieselgeneratoren zijn niet 
verdwenen.  Er zijn er echter minder dan ooit. 
En ze worden slimmer gebruikt. Samen met 
partner The Powershop onderzoeken we per-
manent welke duurzamere middelen ingezet 
kunnen worden.

Duurzamer aankopen

Ook onder de loep genomen: ons eigen 
aankoopbeleid. We gaan voor lokaal als dat 
kan. We kiezen voor de duurzame oplossing.  
Artiesten stellen we graag lokale alternatieven 
voor bij speciale wensen op hun rider.  

Go Green, rock Werchter!

Doen we het goed? Ja. Kunnen we beter? Ze-
ker. Gaan we voor groene, duurzame festivals? 
Absoluut. We werken verder. We leren. We 
onderzoeken. Onze festivals moeten en zullen 
nog duurzamer zijn in de (nabije) toekomst. 
Dat is ons engagement. Bijzondere aandacht 
dit jaar is er voor sensibilisering. De video ‘Go 
Green, Rock Werchter’ legt kort en helder uit 
wat we doen, wat we van de festivalganger 
verwachten. Een reeks korte video’s geeft de 
festivalgangers in aanloop naar de festivals 
tips voor een groener Werchter.

Werchter rockt groen


