
North West Walls in het nieuw
Verscherpte controles 
voor evenveel feest

Mobiliteitsplan
geoptimaliseerd 

Het oudercomité van de gemeentelijke basisschool van Wezemaal in de kijker

FESTIVALKRANT
Werchter Rocks Better With You Nr. 9Juni 2017

Buurtkrant Rock Werchter

Werchter 
Park



North West Walls, het street-art kunstpro-
ject van Rock Werchter, is in 2017 aan zijn 
vierde editie toe. De geweldige werken die 
vorig jaar door Bezt Etam, Alexandre Orion, 
Low Bros, Nosego, Case Ma’Claim en Deih 
gerealiseerd werden, zijn een paar weken 

North West Walls in het nieuw
geleden in neutrale kleuren overschilderd.
Voor de editie 2017 heeft curator Arne 
Quinze weer internationale toppers uit-
genodigd om de walls opnieuw tot leven 
te brengen. Hoxxoh (USA), Phlegm (UK), 
Astro (FR), Telmo Miel (NL), Jarus (CAN) 

Werchter Park
De werken die Werchter Park uitvoert op het festivalterrein zijn 
tijdelijk afgerond. Wateropvang is voorzien en wegenissen zijn aan-
gelegd. De toegangen van het park werden afgebakend met paaltjes. 
De inkomzone kreeg een opfrissing en wordt later afgewerkt. 
 
De unieke Werchter betondal zorgt voor een nieuwe look in het 
Festivalpark. De kubusvormige tekening is het beste zichtbaar wan-
neer zonnestralen het beton raken.

Na de festivals gaan de werken opnieuw van start. Werchter Park 
houdt je hierover op de hoogte via de website en updates in de Festi-
valkrant. Meer info over de uitgevoerde werken en het toekomstige 
landschapspark via www.werchterpark.be. Contact: 
info@werchterpark.be.

en Smates (BE) zijn sinds begin juni aan het 
werk in het Festivalpark. Hun realisaties 
zullen vanaf Rock Werchter één jaar lang te 
bewonderen zijn in het Festivalpark. Volg 
het tot stand komen van de nieuwe parel-
tjes street-artkunst via northwestwalls.be.



TW Classic, Rock Werchter en Werchter Boutique staan voor 
de deur. Ook dit jaar gaan duizenden vrijwilligers aan de slag op 
de zomerfestivals. Elk vrijwilligersteam wordt aangestuurd en 
ondersteund door gemotiveerde verantwoordelijken. De Festi-
valkrant ging op de thee bij Veerle en Ester, de ploegverantwoor-
delijken van oudercomité Gemeentelijke Bassischool Wezemaal.

Het vrijwilligersteam van Gemeentelijke Basisschool Wezemaal 
staat al jaren op post. Ester vertelt wat hun taak juist inhoudt: 
“Het oudercomité van Gemeentelijke Basisschool Wezemaal 
verzorgt de toegangscontrole van de medewerkersingang aan 
Tarweland en Cnops. We zorgen ervoor dat enkel festivalvrijwil-
ligers met de juiste accreditatie gebruik kunnen maken van deze 
crew ingang. Ook zijn we vaak één van de eerste gezichten die 
festivalgangers te zien krijgen. We proberen hen zo goed mogelijk 
te woord te staan en wijzen hen de weg.”

Aan motivatie is er geen gebrek. De vergoeding die het ouderco-
mité voor het vrijwilligerswerk krijgt, komt goed van pas. Het 
is een extraatje voor de school waar hun kinderen les volgen. 
Ester: “De vergoeding die we krijgen voor het vrijwilligerswerk 
gaat rechtstreeks in een spaarpot voor de school. Met die spaarpot 
helpt het oudercomité de wensenlijst van de leerkrachten af te 
vinken. Zo realiseerden we afgelopen jaar een mezzanine voor de 
kleuterklas. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Nieuwe 
laptops voor de computerklas en een WiFi-netwerk staan nu op de 
planning.”

Het vrijwilligerswerk wordt au sérieux uitgevoerd. Veerle 
vertelt: “Er is een geweldige sfeer in onze vrijwilligersgroep. We 
kennen elkaar al jaren. Maar het controleren van de medewerker-
stoegang blijft een belangrijke job. Wanneer Boris Daenen (aka 
Netsky) onze nadarpost wou voorbijgaan zonder de juiste code 
op zijn polsbandje, hebben we hem hierop gewezen. Pas achteraf 
beseften we dat hij hierdoor mogelijk een hele afstand moest over-
bruggen. Oeps.” 
 
Het totale project vergt veel voorbereidingswerk. Ester: “In 
onze planning proberen we steeds rekening te houden met de 
muziekvoorkeur van elk teamlid. Tijdens de vrije uren pikken de 
vrijwilligers graag het optreden van hun favoriete band mee. Die 
muziekvoorkeuren doorkrijgen, zorgt altijd voor verrassingen. 
We zouden onze teamleden zelf niet aan de juiste artiest kunnen 
koppelen. De planning is een uitdaging, maar de voldoening na 
het festival is des te groter.”
 
Het oudercomité gaat er graag nog enkele jaren mee door. Daar-
om sturen de ploegverantwoordelijken een warme oproep naar 
alle mama’s en papa’s van leerlingen uit Gemeentelijke Basis-
school Wezemaal. Veerle: “We hopen volgende jaren nog meer 
ouders te overtuigen een handje toe te steken tijdens de Werch-
terse festivals. De centen gaan integraal naar het schoolplezier 
van onze kinderen. Dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Hoe 
meer helpende handen, hoe meer vreugde!”. Vragen, opmerkingen 
en aanmeldingen zijn welkom via werkgroep.rockwerchter@
degemeenteschool.be.
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Veiligheid van concert- en fes-
tivalgangers, van artiesten en 
hun crew, van medewerkers en 
buurtbewoners is altijd onze 
allerhoogste prioriteit.

We hebben een stevig vei-
ligheidsbeleid. De voorbije 
maanden en weken is er met 
het oog op de komende festi-
valzomer intensief bijkomend 
vergaderd met lokale en 
federale politie, met lokale en 
provinciale overheden.

Een hele set aan maatregelen 
zijn van kracht voor de komen-
de festivals. Komt u naar het 
Festivalpark als bezoeker of 
medewerker? We geven graag 
toelichting. 

Rugzakken en tassen zijn deze 
zomer welkom in het Festival-
park maar zullen streng gecon-
troleerd worden. Kom daarom 
lichtgepakt. Breng geen over-
bodige zaken mee. Laat tassen 
en rugzakken indien mogelijk 
thuis. 
 
We vragen bezoekers deze 
spontaan te openen en de 
inhoud aan de medewerkers te 
tonen. Alvorens het Festival-
park betreden kan worden, 

stapt elke bezoeker ook door 
een metaaldetectiepoort.

Er zijn duidelijke richtlijnen 
opgesteld met betrekking 
tot zaken die wel en niet 
toegelaten worden. Via de 
festivalwebsites (twclassic.be, 
rockwerchter.be en werch-
terboutique.be) is een handig 
overzichtsdocument beschik-
baar.

Voordat je door de metaalde-
tector kan, word je verzocht 
een aantal zaken in een plastic 
zakje dat je ter plaatse krijgt 
op te bergen.

De extra maatregelen mogen 
vooral de pret niet drukken. 
Elk festival is een groot feest. 
Alles wordt in het werk gesteld 
om de bijkomende controles 
zo vlot als mogelijk te laten 
verlopen.

Nu al danken we de concert- 
en festivalgangers voor hun 
begrip, voor hun spontane 
medewerking bij de contro-
les, voor de extra inspanning 
die wordt gevraagd, voor het 
waakzaam zijn en blijven ook.

Verscherpte 
controles voor 
evenveel feest

Mobiliteitsplan geoptimaliseerd
Binnen enkele weken komen tienduizenden festivalgangers 
naar Werchter. Dat heeft een impact op de gemeenschap, op de 
omgeving, op het milieu. Als festivalorganisatie vinden wij het 
zeer belangrijk deze impact beheersbaar te houden. Het is een 
permanent bestuderen en analyseren om steeds beter te doen.

Samen met de specialisten van Scelta Mobility, nemen de 
festivalorganisatie en de lokale overheden elk jaar opnieuw de 
verkeerssituatie rondom het Festivalpark onder de loep. Het 
doel van dit jaarlijks onderzoek is het mobiliteitsplan van de 
festivals te verbeteren voor zowel buurtbewoners als festival-
gangers, maar ook voor leveranciers en crew van de festivals. 
De meest in het oog springende vernieuwingen en aandachts-
punten, geven we graag even mee. 

Om de druk op het station van Leuven te verlichten en de 
instroom beter te spreiden, kunnen festivalgangers tijdens 
Rock Werchter ook via station Aarschot naar Werchter reizen. 
De Lijn brengt de festivalgangers naar de nieuwe bushalte 
Hoogland. De bushalte aan de Dijlekant verdwijnt.

In de Hoevestraat in Tremelo komt er, ook voor Rock Wer-
chter, een nieuwe parking (C16). Wie de auto daar parkeert, 
pendelt met de bus tot bushalte Hoogland. Bijzondere 
aandacht gaat dit jaar ook naar onder andere de impact van 
de werken op de Werchtersesteenweg (N21) in Haacht op de 
vlotte doorstroming van het verkeer. 

Inwoners die mogelijk rechtstreeks impact ondervinden, 
hebben reeds uitgebreide informatie op maat gekregen. 
Voor lokale verplaatsingen raden we het gebruik van de 
fiets aan. Samen met de politie en Scelta Mobility monitoren 
we de toestroom van festivalgangers permanent en leiden 
we hen om wanneer nodig. 

Het mobiliteitsplan voor de komende festivals kan geraad-
pleegd worden via www.rockwerchter.be/inwoners. Mocht u 
toch nog een vraag hebben omtrent de tijdelijke verkeers-
maatregelen dan kan u terecht op inwoners@rockwerchter.
be of het gratis nummer 0800/32.666.
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