FESTIVALKRANT
Werchter Rocks Better With You

Oktober 2016

Buurtkrant Werchter

Nr. 7

FESTIVALPARK WORDT LANDSCHAPSPARK
De werken gaan van start

Landschapspark uitgebreid
met educatief project
Van amsterdammers tot nieuwe
bomen: de werken vatten aan

Ook in 2017
voordeeltickets voor
inwoners

Nieuw project: een
educatief bos
H

et landschapspark wordt -op initiatief van Werchter Park, de eigenaar
van het landschapspark en de festivalorganisatie- uitgebreid met een educatief
project.
In samenwerking met de lokale overheden en
de verschillende natuurorganisaties wordt
een aan het Festivalpark aangrenzend natuurgebied, gelegen tussen North West Walls en
de waterzuiveringsinstallatie, omgevormd tot
educatief bos waar jong en oud kennis kunnen maken met de zeer diverse lokale fauna
en flora.
Het is de bedoeling een educatief pad aan te
leggen in het stuk natuurgebied dat grote diversiteit kent. Er is zanderige en kleigrond, er
zijn natte en droge delen, er is bos en weide.
Een leerrijke wandeling moet het worden
langsheen poelen, jachthutten, een bloemenweide, een bijen- en insectenhotel. Regionaal
Landschap Noord Hageland zal een uitgebrei-

de gids uitwerken die elk element van het natuureducatief bos belicht.
Voor scholen uit de buurt maar bij uitbreiding voor allen die interesse
hebben voor de lokale natuur.
Het project staat nog in de kinderschoenen. Alle knowhow van de verschillende natuurpartners wordt op dit moment verzameld opdat een
zo sterk mogelijk verhaal geschreven kan worden. We houden u -onder
andere via de Festivalkrant- op de hoogte van het tot stand komen van
het educatief bos
Partners in dit project:
• Werchter Park bvba		
• CLUSTER
• Gemeente Rotselaar		
• Natuurpunt
• Agentschap voor Natuur en Bos
• Imkerij Paar
• Bosgroep Noord-Hageland vzw
• regionaal landschap Noord-Hageland vzw

Tot uw dienst

Wil je meer weten over het tot stand komen van het landschapspark in het
Festivalpark? Surf dan zeker even naar www.werchterpark.be.

Festivalpark wordt
landschapspark
Het Festivalpark zal de komende
jaren een grote transformatie
ondergaan. Dit in het kader van de
aanleg van een landschapspark
zoals voorzien in het RUP Rock
Werchter (zie kader). De realisatie
van het landschapspark zal in vijf
fases gebeuren, zowel in ruimte als
tijd van mekaar gescheiden.
De bouwvergunning die ons toelaat de eerste fase op te starten is
afgeleverd. Begin november gaan
-als het weer mee wil- de werken
van start.

H

et festivalpark wordt zo aangelegd opdat een laagdynamisch landschapspark, waar van
het groen genoten kan worden doorheen het jaar, prima gecombineerd kan worden met
de hoogdynamische festivalweide tijdens de zomermaanden. Beide functies van het
landschapspark worden in het ontwerp ondersteund. Dreven van verharde paden met kruisend patroon met daarlangs bomenrijen worden aangelegd. Door ondergrondse rioleringen en
doordachte nivellering van het terrein, wordt goede afloop van het water gegarandeerd. Ook
voorzien in dit kader: open molsgoten aan beide kanten van de permanente verhardingen en
onder het wegdek regenwatertunnels.
Er zal de komende weken voornamelijk in en rond de North West Walls zone gewerkt worden.
Een U-vormige wandelweg omgeven door bomenrijen wordt daar gerealiseerd. Rond de indrukwekkende kunstinstallatie komt een permanent verharde weg begrensd door bomen, 3 rijen dik.
Ook de inkom van het Festivalpark ondergaat een transformatie. Om de zone autovrij te houden
wordt de inkom met verzinkbare amsterdammers -dat zijn kleine, conische paaltjes- afgebakend.
Zo kunnen de nadarhekken die nu voorkomen dat voertuigen het park inrijden opgeborgen
worden. Het grind maakt er plaats voor gras en er zullen bomen aangeplant worden. Die zullen
-voornamelijk tijdens de festivals- wachtenden van schaduw kunnen voorzien. De toegang tot
het park zal meteen veel aangenamer ogen.
Belangrijk: tussen de bomenrijen die aangeplant worden zal voldoende ruimte voorzien worden
voor nooduitgangen en andere doorgangen noodzakelijk voor het goed en veilig verloop van de
evenementen.

Maak kennis met
RUP?
onze bomen
In het Festivalpark zullen, om de dreven te realiseren, 510 bomen aangeplant worden. Er is gekozen
voor de Grauwe Abeel en de Steeliep. We stellen deze toppers graag aan je voor:
IDENTIKIT: GRAUWE ABEEL
Latijnse naam: Populus canescens
kruising van witte abeel en ratelpopulier
dichte kroon met grillig gevormde takken
biedt veel schaduw
afgerond driehoekig tot rondachtig en grof blad,
ondiep en onregelmatig getand
bloeit in maart
windvast
groeit snel

IDENTIKIT: STEELIEP
Latijnse naam: Ulmus laevis
wordt in Nederland ook wel de fladderiep genoemd
kan tot 35 meter hoog worden
tot 5 meter omtrek
bloeit in maart en april
gedijt goed op natte ondergrond
typische park- en straatboom
kan alle weersomstandigheden aan

De aanleg van een landschapspark is
voorzien in het Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan Rock Werchter dat op
16 april 2012 werd goedgekeurd. Het landschapspark, getekend door het ontwerpbureau Cluster Landscape in nauw overleg
met de de dienst Ruimtelijke Ordening van
de Provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeentes
Rotselaar en Haacht en de festivalorganisatie, zal in verschillende fases gerealiseerd
worden. Het uitvoeren is afhankelijk van de
snelheid waarmee de nodige vergunningen
verkregen worden. Een einddatum voor de
werken kan dus nog niet bepaald worden.
Wil je er meer over weten? Alle info vind
je op www.werchterpark.be. Ook via de
website van de Provincie Vlaams-Brabant
kan je meer info vinden over het RUP Rock
Werchter: www.vlaamsbrabant.be

Wistjedatje
Rock Werchter 2016. Het jaar van wateroverlast. Een aantal kampeer- en parkeerterreinen waren niet inzetbaar. Alles werd
ingezet opdat het festival in de beste omstandigheden kon verlopen. Het Festivalpark werd Werchter Plage. Meer dan 5.500
ton zeezand werd er verspreid. Er werd ook
meer dan 20.000 m3 boomschors aangevoerd om natte plekken te behandelen in
het Festivalpark en op camping The Hive.
De boomschors werd na afloop verwijderd
en afgevoerd. Het zuiver zeezand werd in
de grond verwerkt.

Herbebossing Hofheide Holsbeek
In 2014 werden in het Festivalpark, en dit in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos,
onstabiele en ongezonde bomen gerooid. Verwijderen betekent echter ook compenseren. Aan het
crematorium Hofheide in Holsbeek werd inmiddels een bos van 3,5 hectare aangeplant - goed voor
7.808 bomen. Heel verscheiden, inheemse soorten zoals zwarte els, spork, zoete kers, rode kornoelje,
zomereik, tamme kastanje, hulst, grauwe wilg, es, hazelaar, sleedoorn, gelderse roos, meidoorn en
winterlinde.

Succesverhaal krijgt vervolg
Ook in 2017 voordeeltickets voor bewoners voor Rock Werchter en TW Classic

Wish & Win

De herfst is in het land. Het perfecte
momentum om vooruit te kijken naar de zomer van volgend jaar. Dat vinden wij toch.
Naar inmiddels goede traditie vragen we
de vrienden van het festival hun muzikale
wensen voor de komende editie van Rock
Werchter met ons te delen. Omdat ons dat
inspireert. Wij appreciëren alle feedback
heel hard. Surf even langs rockwerchter.
be of de Facebook pagina van het festival.
Daar vind je de link naar het wishlistformulier. Wie deelneemt maakt trouwens kans
om een duoticket voor Rock Werchter 2017
of één van de 5 geweldige goodiebags te
winnen. #RW17 #yourockwerchter

Festivalawards

Goed nieuws! Rock Werchter is genomineerd voor twee European Festival Awards!
Zowel in de categorie ‘Best Major Festival’
als ‘Best European Festival Line-Up’ staan
we op de shortlist. Help ons de nominatie
te verzilveren door te stemmen voor Rock
Werchter via
http://eu.festivalawards.com/vote-now/
Heel erg bedankt!
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Het team van het burenloket, hier tijdens TW Classic 2016, helpt je graag verder.

O

p het moment van dit schrijven zijn
er noch data noch namen voor de
komende festivals gekend maar dat
houdt ons niet tegen om dit goede nieuws
alvast mee te delen: ook voor Rock Werchter
2017 en TW Classic 2017 zullen er tickets
aan voordeeltarief beschikbaar zijn voor de
inwoners van Rotselaar en Haacht. Het wordt
stilaan een mooie traditie.
Inwoners die een combiticket voor Rock
Werchter of regular ticket voor TW Classic aan
voordeeltarief wensen aan te kopen dienen
zich eerst te registreren. De registratieperiode
loopt van 26 december 9u tot 8 januari 23u.
De korting bedraagt 30% op de normale netto
ticketprijs, exclusief de servicekosten.
De registratielinks voor elk festival vind je
hiernaast en zullen ook via de bewonerssite en
de websites van de gemeenten Rotselaar en
Haacht gecommuniceerd worden.
Indien de registratie goed verlopen is, krijgt
de aanvrager meteen een bevestigingsmail.
De ge- meenten Rotselaar en Haacht zullen
na de registratieperiode de lijst van aanvragen
controleren op basis van identiteitsgegevens.
Daarna krijgt de aanvrager een link en unieke
code gemaild waarmee de tickets aangekocht
kunnen worden.
De dag zelf krijg je in ruil voor je ticket een
polsbandje in het burenloket.

Checklist
Registreren kan uitsluitend van 26 december
om 9u tot en met 8 januari om 23u.
Rock Werchter
www.ticketmaster.be/rw/buren
TW Classic
www.ticketmaster.be/twc/buren
Nodig voor een vlotte registratie:
• Naam
• Adres
• Rijksregisternummer
• Mailadres
• Per inwoner kan per festival maximaal 1 voordeelticket aangekocht worden. Het is mogelijk
om voor meerdere personen binnen één gezin
tickets aan te kopen. Elke inwoner moet wel
apart geregistreerd worden.
• De naam die geregistreerd wordt, is de naam
van de gebruiker van het ticket en moet overeen komen met de naam op de identiteitskaart.
• Voordeeltickets zijn niet overdraagbaar en
kunnen niet doorverkocht of terugbetaald
worden.
• Op is op. We werken volgens het first in, first
served principe.
Meer weten: http://inwoners.rockwerchter.be of
mail ons op inwoners@rockwerchter.be

