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Nieuwe lokalen
voor Chiro
Berlaar-Heikant

North West Walls: kunst in het Festivalpark

Chiro Berlaar-Heikant opent feestelijk nieuwe lokalen!
Dat het groot feest was bij “Chiro Hei” afgelopen 7 en 8 mei. De nieuwe Chirolokalen
werden er geopend. Kers op de taart van vele
jaren werk voor het bouwcomité. Veel sympathisanten die, door elk jaar op camping C3
mee te werken, de nodige fondsen inzamelden,
kwamen trots kijken naar de nieuwbouw.

begin mei toen het nieuwe gebouw ingehuldigd werd. “Amaai, ik zat 30 jaar te vroeg in de
Chiro”, was de eerste reactie van Moeke Wok.
Raf voegt toe: “Het is fijn om onze vrijwilligers
het resultaat te kunnen tonen van hun harde
werk. Ze hebben elk hun steentje bijgedragen
aan dit gebouw”.

Die festivalvrijwilligers, dat zijn 457 verschillende personen die door de jaren heen meewerkten op camping C3 van Rock Werchter. Raf Van
Aggelpoel, voorzitter van het bouwcomité,
vertelt: “In 2008, het eerste jaar dat we de camping uitbaatten, hielpen er vooral ouders van
leden mee. Ze vonden de sfeer fantastisch. Ook
de jaren nadien bleven deze mensen trouw op
post. Hun enthousiasme werkte zo aanstekelijk
dat ook vrienden, collega’s en andere kennissen zich talrijk kandidaat stelden.”

De festivalvrijwilligers mogen terecht trots
zijn op de nieuwbouw. Naast een nieuw lokaal
voor iedere Chirogroep is er ook een vergaderlokaal, een grote polyvalente zaal en een
volledig uitgeruste keuken aanwezig. Evenals
een slaapkamer en badkamer voor mindervaliden. Raf benadrukt het belang van deze extra’s:
“We vonden het belangrijk dat het gebouw
ook gebruikt kon worden voor andere doeleinden dan Chiro, anders zou de investering niet
verantwoord geweest zijn. Er zijn inspanningen
geleverd door een heel grote groep mensen. We
zullen ons gebouw ook ter beschikking stellen
voor kampen van andere jeugdbewegingen,
familiegelegenheden enzovoort.”
Wie dacht dat door de realisatie van het
bouwproject, het vrijwilligerswerk tijdens Rock
Werchter wordt stopgezet, komt bedrogen uit.
De medewerkers van Chiro Berlaar-Heikant
hebben de smaak te pakken. Hun werkterrein
is echter verlegd. Sinds 2015 zorgen ze er mee
voor dat de werking van de Crew Camping in
goede banen wordt geleid.

2015 1987

Het uitbaten van een camping houdt veel meer
in dan een plaats voor de tent aanwijzen en
campingtickets verkopen. De kampeerders van
camping C3 werden elk jaar culinair verwend.
Van spek met eieren tot belegde broodjes, van
lekkere dagschotels tot showcooking met wokgerechten. De vrijwilligers van het bouwcomité
van Chiro Berlaar-Heikant waren heel geliefd bij
de kampeerders. Denise Henderickx, die vanaf
jaar twee elke dag de lekkerste wokgerechten
bereidde op camping C3, houdt de bijnaam
“Moeke Wok” aan haar vrijwilligerswerk op
camping C3 over. Ook Denise was van partij

Verhoogde controles voor meer veiligheid.
De veiligheid van concert- en festivalgangers,
van artiesten en hun crew, van medewerkers en
buurtbewoners is altijd de allerhoogste prioriteit.
Er zullen dit jaar extra veiligheidsmaatregelen
getroffen worden. Terreurdreigingsniveau 3 is
immers van toepassing voor heel het land. Een
lijst met zaken die niet toegelaten zijn in het
Festivalpark in Werchter, is consulteerbaar via
de websites rockwerchter.be en twclassic.be
Klub C. We introduceren graag de nieuwste
technologie in audio in het Festivalpark. Dit
jaar besteden we bijzondere aandacht aan het
finetunen van de geluidsinstallaties in de tenten
Klub C en The Barn. De basgeluiden zullen
daardoor beter gedempt worden.
Laatste tickets! Er zijn nog tickets voor Rock
Werchter te koop. Meer info:
www.rockwerchter.be.

Wist je dat?
Wist je dat er in het Festivalpark enkel verse friet
geserveerd wordt aan de eetstanden? Njam njam!
Wist je dat Tom Borremans dit jaar een limited
edition T-shirt voor Rock Werchter ontwierp? De
beestig leuke T-shirts én tops zijn enkel tijdens
Rock Werchter verkrijgbaar aan de merchandise
standen. Wees er op tijd bij: op is op!
Wist je dat we dit jaar een eigen Rock Werchter
cocktail serveren? Geproefd en goedgekeurd!

INTERVIEW met Bart Busschaert
Mobiliteitscoördinator van Rock Werchter & TW Classic
De organisatie van Rock Werchter draagt
mobiliteit en duurzaamheid hoog in het
vaandel. Bart Busschaert (Scelta Mobility) geeft duiding.
Bart: “De taak van Scelta Mobilty bestaat
uit twee grote doelstellingen. De eerste is
het beperken van de overlast in de regio
rond het festival. De tweede is de festivalbezoekers zo snel en zo aangenaam
mogelijk in het Festivalpark krijgen.”
De verplaatsingen van bewoners, festivalgangers, crew, leveranciers, nieuwsgierige passanten en het reguliere verkeer aansturen is een hele klus. Daarom
is er een nauwe samenwerking tussen
Politie Leuven, het verkeerscentrum,
Scelta Mobility en de lokale overheden
om beide doelstellingen zo efficiënt mogelijk te bereiken. Tijdens het festival
wordt de volledige omgeving gedetailleerd en permanent gemonitord.

Bart: “Elk verkeersprobleem wordt gemeld,
onderzocht en zo snel mogelijk opgelost.
Door middel van digitale signalisatie kunnen we boodschappen vanuit de coördinatiecel (op het festivalterrein) verspreiden.
Er zijn camerabeelden en verschillende
ploegen die ons live rapporteren.”
Mobiliteit gaat echter veel verder dan
het live opvolgen van verkeer. “Voor het
festival ligt de focus voornamelijk op
planning en communicatie. We onderzoeken aangekondigde wegenwerken, vragen
vergunningen aan en gaan op zoek naar
alternatieve routes en vervoersmiddelen.
Alles om de in- en uitstroom zo vlot mogelijk te laten verlopen. Duurzaamheid staat
centraal. Elk festivalticket is bijvoorbeeld
geldig voor een heen- en terugreis naar station Leuven. Ook De Lijn-bussen spelen een
belangrijke rol in dit verhaal.”, aldus Bart.
Organisatorische keuzes kunnen het mobiliteitsproces optimaliseren. Bart legt

uit: “De opening van camping The Hive
op woensdag zorgt ervoor dat festivalgangers gespreider aankomen. Die
spreiding vormt de basis van het volledige mobiliteitsbeleid.”
Mobiliteitsbeleid is een permanent
proces. Bart: “Meteen na het festival is er
een eerste evaluatie waar we actiepunten
oplijsten. Het is een permanente zoektocht naar een zo goed mogelijke balans
tussen fietsers, voetgangers, auto’s, bussen, treinen en vrachtwagens. Alles staat
in verbinding met elkaar; moet in balans
zijn. Als één puzzelstukje verschuift,
moet vaak elk ander stukje herbekeken
worden.”
Om af te sluiten, geeft Bart graag een
Rock Werchter tip mee aan de buurtbewoners: “De drukste periodes zijn donderdagnamiddag en maandagvoormiddag. Plan indien mogelijk je verplaatsing
ervoor of erna.”

Vereniging in de kijker:
Koninklijke Harmonie Sint-Cecelia Rotselaar
Steeds meer festivalgangers komen naar de
festivals in Werchter met de fiets. Het is een
evolutie die we toejuichen. Tijd daarom voor
een inkijk in het reilen en zeilen van de fietsparkings. Dat doen we met Liesbet Verschuren van Sint-Cecilia Rotselaar. De vrijwilligers van de Koninklijke Harmonie baten de
fietsparking op Werchter Brug uit.
Liesbet: “Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Rotselaar werkt al vele jaren mee. Toen Rock
Werchter nog Torhout-Werchter was, baatte
een ploeg vrijwilligers een parking in de
B-zone uit. Mijn grootvader nam het initiatief
daartoe.” De harmonie van Rotselaar ging
nadien aan de slag op een camping. Sinds
vorig jaar bemannen ze de fietsstalling op
Werchter Brug. Een taak die ze ook deze
zomer ter harte nemen.
Omdat er in het verleden toch wel regelmatig
files waren aan de ingang van de fietsstaling,
ging de harmonie samen met de organisatie

op zoek naar een meer efficiënte en ook veilige manier om alle fietsen te plaatsen. Dankzij
het nieuwe systeem zijn de files niet meer.
Liesbet: “Bij aankomst krijgt de festivalganger een genummerd fietsbandje rond zijn
pols. Daarna hangen we een identiek genummerd bandje aan de fiets. De fietsen worden
zo gestructureerd als mogelijk naast elkaar
geplaatst.” De meeste festivalgangers komen tussen 11u en 19u aan bij de fietsstalling.
Meerdere ingangen en slechts één uitgang
zijn dan ter beschikking. “Omdat toch een
groot deel van de fietsers ’s nachts vertrekt,
keren we dat dan om. De ingangen worden
uitgangen. Na het opruimen ’s ochtends
herbouwen we steeds weer de opstelling om
weer op volle capaciteit festivalgangers met
de fiets binnen te laten”.
De fietsenparkings zijn een groot succes.
In 2015 werden er gemiddeld 6500 fietsen
gestald per festivaldag. In totaal goed voor
meer dan 19000 unieke fietsen tijdens Rock

Werchter en 4000 tijdens TW Classic. Goed
300 fietsen blijven het hele weekend staan.
De overige fietsen worden dagelijks afgehaald en teruggebracht. De capaciteit van de
fietsenparkings verhoogt elk jaar. Dat vraagt
om extra inspanningen. Liesbet: “De fietsenparking Werchter Brug wordt 24/24 bemand
en bewaakt door een ploeg van 35 personen.
Als iemand zijn fiets niet terugvindt, noteren
we zijn telefoonnummer en gaan we ’s morgens zelf op zoek. In 2015 bleven er na het
Rock Werchter weekend amper drie verweesde fietsen achter.”
De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rotselaar ontvangt de festivalgangers bijzonder
enthousiast. Aan ambiance is er geen gebrek.
Liesbet: “Wij vormen een gezellige festivalfamilie. Het is hard werken maar we zorgen
voor veel sfeer. Onze medewerkers zijn vaak
de eerste festivalmedewerkers waarmee de
bezoekers in contact komen. Daarom besteden we extra aandacht aan het onthaal. Onze
medewerkers aan de ingang zorgen voor een
plezierige ontvangst. Een kleine inspanning
die zeer geapprecieerd wordt.” Repeteren
doet de harmonie niet tijdens de festivals.
“Eerst bekomen, daarna spelen we graag
weer muziek”, zegt Liesbet lachend.
Meer info? www.sintceciliarotselaar.be.

Kunst in de maak
op North West Walls
Eén voor één verdwenen ze achter een
laag verf, de geweldige kunstwerken die
Fintan Magee, Nychos, Lula Goce, Pixel
Pancho, Gamma Gallery en SmugOne
vorig jaar op North West Walls in het Festivalpark in Werchter realiseerden. De drie
containerinstallaties werden eind mei in
neutrale kleur overschilderd. Het canvas
is weer blank. Editie drie van North West
Walls is intussen van start gegaan. Onder
de auspiciën van curator Arne Quinze
brengen internationale street art toppers
de walls weer tot leven. Quinze nodigt dit
jaar Bezt Etam (Polen), Alexandre Orion
(Brazilië), Low Bros (Duitsland), Nosego
(VS), Case Ma’claim (Duitsland) en Deih
(Spanje) uit naar Werchter.
Rock Werchter had al bewezen dat kunst
op een festival kan en werkt. Met North
West Walls heeft het festival er sinds
2014 een geweldige kunstbeleving bij
gekregen. Het is een artistiek project

met grote ambitie. North West Walls is
een landschapsbaken dat ook buiten de
festivalperiode te bewonderen is. Het is
een installatie van permanente aard. En
toch ook niet. Want North West Walls
ziet er elk jaar anders uit.
Arne Quinze is curator van North West
Walls. Onder zijn auspiciën brengen elk
jaar opnieuw verschillende street art
kunstenaars de walls tot leven. North
West Walls is inmiddels aan zijn derde
editie toe. De kunstwerken die Bezt
Etam (Polen), Alexandre Orion (Brazilië),
Low Bros (Duitsland), Nosego (VS), Case
Ma’claim (Duitsland) en Deih (Spanje)
de komende weken realiseren, zijn vanaf
Rock Werchter 2016 één jaar lang te
bewonderen in het Festivalpark.
Volg het tot stand komen van North
West Walls 2016 via northwestwalls.be
en de sociale media van Rock Werchter.
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Hulpdiensten

Burenloket

Tijdens Rock Werchter passen de hulpdiensten
hun werkwijze aan. Meerdere lokale hulpposten
zorgen voor een efficiënte werking op en rond het
Festivalpark. Samen met de organisatie, leggen
de hulpdiensten een veilige planning en aansturing van de hulpverlening in de omgeving van
Rock Werchter vast.

Net zoals vorig jaar openen we tijdens Rock
Werchter en TW Classic het burenloket. Wie als
inwoner van Rotselaar of Haacht een ticket aan
voordeeltarief kocht, komt hier langs om zijn
festivalbandje op te halen. Omwonenden met een
vraag, een opmerking of een klacht kunnen er
eveneens terecht bij onze medewerkers.

Specifiek voor Werchter dorp wordt er een
vooruitgeschoven brandweerpost opgezet. Deze
brandweerpost, met als locatie Werchter Brug,
staat volledig ten dienste van de inwoners van
Werchter. Op die manier kan Hulpverleningszone Oost snel ter plaatste komen bij een noodgeval
in de directe omgeving.

Het burenloket is op woensdag 29 juni van 12u
tot 21u open. Van donderdag 30 juni tot zondag
3 juli staan de medewerkers paraat van 11u tot
21u. Tijdens TW Classic, op zaterdag 9 juli, is het
burenloket open van 9u tot 21u.

Een vlotte hulpverlening voor de buurtbewoners
tijdens de festivaldagen is van groot belang. In
geval van nood contacteer je best noodcentrale
112. Zij bereiken de reeds aanwezige hulpdiensten het snelst.

Om wachtrijen te vermijden, kom je het voordelticket best inruilen op woensdag 29 juni (voor
Rock Werchter ) of op zaterdagvoormiddag 9 juli
(voor TW Classic). Je persoonlijk festivalbandje ligt reeds klaar. Het burenloket is tijdens de
festivaldagen trouwens ook 24/24 bereikbaar via
de gratis ‘hotline’: 0800 32 666.

