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afwatering verbeteren. De werken werder echter stilgelegd door de 
bouwinspectie omdat er een stedenbouwkundige vergunning ver-
eist is. Deze was -helaas- niet aangevraagd. Werchter Park heeft nog 
steeds het voornemen om de landbouwpercelen te herstellen en zal 
een stedenbouwkundige vergunning aanvragen om de werken te 
kunnen realiseren. Momenteel liggen de werken stil. De gronden 
zullen dit jaar niet verhuurd worden aan de festivalorganisatie. De 
plannen voor een bijkomende camping zijn in de ijskast gezet.

Tijdens Rock Werchter groeit de bevolking hier tijdelijk flink aan 
tot het niveau van een middelgrote Vlaamse stad. Vele festival-

gangers verblijven immers het hele weekend op een festivalcam-
ping. We doorlopen graag het aanbod met je. 

De Rock Werchter organisatie baat dit jaar vier festivalcampings 
uit: The Hive, The Hive Resort, The Hive ADL en The Hive Mobil-
homes. Deze campings zijn gelegen naast en tegenover het Festi-
valpark. De kampeerders zijn er welkom vanaf woensdagavond. 
Traditioneel worden een aantal festivalcampings uitgebaat door
particulieren en verenigingen onder de noemer Camping Regular. 
Dat blijft zo. Een aantal kampeerterreinen verdwijnen vanaf dit 
jaar echter omdat ze in VEN gebied gelegen zijn. De Vlaamse wetge-
ving stelt dat bepaalde activiteiten – waaronder kamperen – in deze 
gebieden niet meer uitgevoerd mogen worden. Dat maakt dat het 
aanbod Camping Regular dit jaar minder divers is dan voorheen. 
Kampeerders kunnen in 2017 terecht op A1 (Haachtsesteenweg), 
C3 (Nieuwe baan) en C7 (Grotestraat). Deze campings zijn open 
vanaf donderdag. Kampeerders geven bij de aankoop van een 
Camping Regular ticket meteen aan op welke camping ze wensen te 
verblijven.

De festivalorganisatie had trouwens plannen om in de Grotestraat 
een nieuwe festivalcamping in te richten. Werchter Park, de eige-
naar van de percelen, voerde de voorbije maanden werken uit in de 
Grotestraat. Opzet daarvan: de landbouwpercelen egaliseren en de 

Divers kampeeraanbod tijdens 
Rock Werchter. Geen camping in de 
Grotestraat.

Al jaren wordt er bijzondere aandacht besteed aan de 
mobiliteit tijdens de festivals en openluchtconcerten. 

De festivalorganisatie laat zich adviseren en ook op het 
terrein zelf bijstaan door Scelta Mobility, een bureau ge-
specialiseerd in het bieden van creatieve oplossingen voor 
verkeers- en mobiliteitsproblemen. 
 
De festivals in Werchter veroorzaken specifieke verkeerssi-
tuaties en die vragen om extra maatregelen voor de bezoe-
kers, maar ook voor de buurtbewoners. En voor de crew en 
artiesten. Een festival vraagt om een mobiliteitsaanpak op 
maat. Het bestaande mobiliteitsplan wordt dit jaar bijge-
stuurd. Zo zal station Leuven niet langer het enige knoop-
punt voor openbaar vervoer zijn. Festivalgangers die tijdens 
Rock Werchter naar de B- en C-zone reizen, kunnen dat 
vanaf deze zomer ook via station Aarschot. De Lijn brengt 
de festivalgangers van daaruit naar een nieuwe bushalte 
nabij de rotonde aan de Hogeweg. De exacte locatie wordt 
nog bepaald in overleg met de gemeente- en politiedien-
sten De bushalte in de Achterheidestraat verdwijnt. De 
festivialperimeter wijzigt niet. Meer hierover in de volgende 
Festivalkrant.

Nieuw mobiliteitsplan in de maak. Festivalgangers 
kunnen vanaf deze zomer ook naar Werchter via 
station Aarschot.



Prijsbeesten – Rock Werchter mocht begin 
januari in Groningen tijdens de uitreiking van de 
European Festival Awards juichen. Het festival 
ging er aan de haal met de topprijs, die van ‘Best 
Major Festival’!  Ook Herman Schueremans werd 
onlangs gelauwerd. Hij ontving de prestigieuze 
Sector Lifetime Achievement Award tijdens de 
MIA’s. Olé.

Record – Nooit eerder registreerden zoveel inwo-
ners van Rotselaar en Haacht zich voor een voor-
deelticket voor Rock Werchter en/of TW Classic. 
2128 inwoners vroegen een voordelig combiticket 
voor Rock Werchter aan, 607 inwoners voor TW 
Classic. Zij hebben inmiddels een link gekregen 
om hun aankoop af te ronden.

Drie keer opent het Festivalpark voor 
het grote publiek deze zomer. 

 
Op zaterdag 24 juni vindt TW Classic 
plaats. Guns N’ Roses headlinen. De iets 
minder jonge lezers van deze Festivalkrant 
herinneren zich misschien nog de passage 
van de groep in 1993? Toen pakten ze op 
redelijk indrukwekkende wijze de wei in.  
 
Guns N’ Roses is terug in een topsamen-
stelling. Met Axl Rose (vocals, piano), Duff 
McKagan (bas), Slash (lead guitar), Dizzy 
Reed (keyboard), Richard Fortus (rhythm 
guitar), Frank Ferrer (drums) en Melissa 
Reese (keyboard). Het programma van TW 
Classic wordt uiteraard nog uitgebreid. 

Een paar dagen na TW Classic is het Rock 
Werchter tijd. De eerste kampeerders 
zullen op woensdag 28 juni inchecken op 
The Hive. Een dag later, op donderdag 29 
juni, gaat Rock Werchter 2017 van start. 
Vier festivaldagen met een bijzonder mooi 
programma. 
 
Nu al zijn meer dan 50 acts bevestigd. Klin-
kende namen zoals Foo Fighters, Radio-
head, Arcade Fire, Kings Of Leon, Linkin 
Park en System Of A Down. Maar ook alt-J, 
Blink-182, The Chainsmokers, Imagine 
Dragons, James Blake, Lorde, Oscar and The 
Wolf, Prophets Of Rage, Royal Blood, Soul-
wax en meer.  Dagtickets voor zaterdag 1 juli 
en zondag 2 juli zijn intussen al uitverkocht. 

De festivalzomer in Werchter wordt op 
zaterdag 8 juli alweer afgesloten. Dan 
vindt Werchter Boutique plaats. Robbie 
Williams houdt halt met zijn The Heavy 
Entertainment Show Tour. In zijn zog komt 
ook Erasure mee. 
 
Maar er is meer. Het wordt extra feestelijk. 
We gaan zingen en dansen. Het program-
ma is intussen flink uitgebreid. Met Niels 
Destadsbader, Stan Van Samang, Marco 
Borsato en Emeli Sandé!  Het wordt een 
mooie zomerse zaterdag! 
 
Tickets voor TW Classic, Rock Werchter 
en Werchter Boutique zijn verkrijgbaar via 
proximusgoformusic en ticketmaster.be

Deze zomer op het programma

Reeds zeven jaar is BBC Haacht een vaste waarde op het festival-
terrein. De Haachtse basketbalclub neemt het onderhoud van de 

Chill-Out zone in het Festivalpark voor haar rekening. Peter Stoffels 
is, samen met collega Lieve Uytterhoeven, ploegverantwoordelijke 
van het basketbal-festivalteam. Hij steekt zijn enthousiasme over de 
vrijwilligerswerking op Rock Werchter niet onder stoelen of banken. 
 
“Zo’n zeven jaar geleden ging de Haachtse basketbalclub voor het 
eerst aan de slag op Rock Werchter. De festivalperiode is sindsdien 
een tijd van leute, van muziek voor jong en oud.”, aldus Peter. Van 
kleins af aan zocht hij de Werchterse festivalweide samen met zijn 
ouders op. Peter zag toen al dat helpende handen hoog in het vaan-
del worden gedragen bij Rock Werchter.
 
Peter: “Rock Werchter weet haar vrijwilligers écht te appreciëren. 
Nergens, voor zover ik weet, vormen vaste medewerkers en vrijwil-
ligers zo’n danig goed geoliede machine. Tijdens de festivalperiode 
worden er zelfs vrijwilligers ingeschakeld om fulltime voor de andere 
vrijwilligers te zorgen. De boterhammenstanden, Crew Corner, Crew 

Camping en dagelijkse verse soepjes zijn absolute verwennerij. Je 
merkt dat we een belangrijk onderdeel vormen in de festivalschakel. 
Dat maakt het werk eens zo fijn.” 
 
Hij bemerkt doorheen zijn carrière als ploegverantwoordelijke een 
positieve evolutie. “Onze ploeg voelt dat het onderhoud van de 
Chill-Out zone vlotter verloopt. Festivalgangers nemen steeds meer 
actief deel aan het recyclageprogramma. Waar vroeger heel wat 
afval op de tafels en banken bleef staan, ruimen veel festivalgangers 
nu spontaan op. Respect voor de festivallocatie maakt een opmars. 
Dat is mooi om te zien. Het geeft ons team de drive om het zelf elk 
jaar ook beter te doen.”, aldus Peter.
 
De Haachtse basketbalclub gebruikt de inkomsten van het festi-
valwerk voornamelijk om andere sponsorevenementen op poten te 
zetten. De financiële extra is echter niet de enige plus. Peter vertelt: 
“Ik vind het belangrijk dat ieder die de basketbalclub in het hart 
draagt de kans krijgt om een handje toe te steken. Een diverse ben-
de muziekliefhebbers die hand in hand de uitdaging aangaat. Zowel 
de anciens als het jonge geweld helpen mee. Muziektips worden 
over de generaties heen uitgewisseld met aangename verrassingen 
tot gevolg. Het is een uitgelaten sfeer waar ik elk jaar naar uitkijk.”

Vereniging in de kijker:
BBC Haacht

 
Enkele enthousiaste vrijwilligers van BBC Haacht op post:



De werken die Werchter Park uitvoert op het festivalterrein 
verlopen volgens schema. De wegen rond North West Walls 
en Buurtweg 48 zullen volledig aangelegd zijn voor de 
komende zomer.

Ondergrondse rioleringsbuizen en waterputten zorgen ervoor 
dat de waterafvoer van de percelen wordt gegarandeerd. Er 
zijn ook kabelgoten en drainagesystemen geïnstalleerd. De 
nodige nutsleidingen werden voorzien.

De wegen zullen trouwens afgewerkt worden met unieke 
Werchter Park betondallen. Bomen worden later dit jaar 
aangeplant om een vlotte groei te verzekeren.

Meer weten? 
Alle laatste updates via www.werchterpark.be.
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Met de fiets naar Rock Werchter

De ene keer is het Werchter Park, dan 
Altsien, dan weer Live Nation. Wie is 

wie? Wie doet wat? We stellen de betrok-
kenen graag even aan je voor. Weg met de 
verwarring!

BVBA Werchter Park werd in 2011 op-
gericht. Het bedrijf verwerft en verhuurt 
gronden. Dit om het landschapspark in 
Werchter uit te bouwen en om de het 
festival en de bijhorende activiteiten te 
ondersteunen. Werchter Park optima-
liseert deze gronden ook met het oog op 
een efficiënte en veilige inrichting van de 
verschillende evenementen. Even con-
creet nu. Werchter Park voert momenteel 
werken uit in het Festivalpark.  Daar 
wordt een toegankelijk landschapspark 

Even voorstellen...
aangelegd. Dat is zo bepaald in het Provinci-
aal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. 

Het landschapspark zal -buiten de festi-
valperiode- opengesteld worden voor het 
publiek. Om heerlijk te gaan wandelen langs 
de bomendreven. Of te picknicken. Of met 
de kinderen ravotten. Mooie vooruitzichten 
zijn dat! Op de gronden van Werchter Park 
worden festivals georganiseerd. Hoogdy-
namische activiteiten zijn dat, en slechts 
beperkt aantal. Dat staat zo beschreven in 
het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Live Nation Festivals NV huurt de 
gronden van Werchter Park en organiseert 
de muzikale evenementen. Het team van 
Live Nation -in Werchter ook bekend als 

‘den bureau van Schuer’- staat in voor de 
boekingen van artiesten, voor de productie, 
voor de praktische organisatie, voor de mar-
keting en communicatie van de festivals en 
openluchtconcerten in het Festivalpark. 
Live Nation Festivals heeft mede-organisa-
tor Altsien vzw aan zijn zijde.

Voor Altsien zijn twee kerntaken wegge-
legd. Enerzijds verzorgt de ploeg de buurt-
werking. Buurtbewoners kunnen steeds bij 
Altsien terecht. Tijdens de festivals baten 
ze daartoe ook het burenloket uit. Maar 
Altsien is ook verantwoordelijk voor de 
vrijwilligerswerking. Tijdens de festivals 
komen er vele tientallen verenigingen en 
hun medewerkers een handje toesteken. 
Altsien leidt dat allemaal in goede banen.


