
bewonersbrief festivals werchter
Rotselaar
Beste buurtbewoner,

Dit jaar zijn er opnieuw verschillende evenementen in het Festivalpark in Werchter. Met deze brief willen we jullie op 
de hoogte brengen van de praktische informatie. Wij hopen samen met de inzet van het volledige festivalteam, 
de gemeente Rotselaar en alle vrijwilligers er een zo vlekkeloos mogelijke editie van te maken!

Vriendelijke groeten,
Het gemeentebestuur
De organisatie/VZW Altsien

19 JUNI 25 JUNI 30 JUNI - 3 JULi

WERCHTER BOUTIQUE  van zondag 19 juni, 10u00 tot maandag 20 juni, 4u00 
TW CLASSIC   van zaterdag 25 juni, 10u00 tot zondag 26 juni, 4u00 
ROCK WERCHTER  van donderdag 30 juni, 5u00 tot uiterlijk maandag 4 juli, 16u00

OPGELET! Op woensdag 29 juni vanaf 11u45 wordt de Haachtsesteenweg tussen Haacht en Werchter vanaf 

Werchter Brug afgesloten.

Vanaf het ogenblik dat de zones worden ingesteld, is om veiligheidsredenen alle verkeer verboden op Werchter Brug 
en het kruispunt Haachtsesteenweg en Provinciebaan. Tijdens Rock Werchter wordt de brug en het kruispunt elke 
festivaldag opengesteld van 5u00 tot 10u00 voor het verkeer met een doorlaatbewijs A, B, C, of C2.

Uren zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen. Meer info over de instelling van de zones, verkeerssituatie, 
parkeerverbod en enkele richtingen staan op de achterkant van het doorlaatbewijs en op de inwonerswebsite  
op www.altsien.be.

instelling van de zones
afsluiten verkeer zonder doorlaatbewijs

ZONE A - RICHTING HAACHT
 - Haachtsesteenweg  (Werchter Brug tot grens Haacht)
 - Hanewijk
 - Hazepad

ZONE B - ROTSELAAR
 - Provinciebaan (Werchter Brug tot Hellichtstraat)
 - Dijlekant (Provinciebaan tot Achterheidestraat)
 - Achterheidestraat
 - Tarweland

OPGELET! Bij Werchter Boutique en TW Classic wordt vanaf 22u00 geen verkeer 
meer toegelaten richting Rotselaar. Er wordt eenrichtingsverkeer ingesteld op 2 
rijstroken van de Provinciebaan, Stationsstraat en Steenweg op Holsbeek richting 
E314. Ook de rotonde op de Aarschotsesteenweg wordt onderbroken.

ZONE C - WERCHTER
 - Centrum en Nieuwebaan
 - Hogeweg en Varentstraat (rotonde tot Mettenstraat)
 - Tremelobaan (rotonde tot Grotestraat)
 - Beverlaak (Tweebruggenstraat tot grens Tremelo)
 - Grotestraat 

 Eenrichting richting Kleinstraat tussen Tremelobaan tot  
 ingang camping C7 / parking C8 (terreinen KFC Werchter)

 - Hoogland (Nieuwebaan en Kleine Molenweg) 
 Eenrichtingsverkeer richting Hamstraat tussen Nieuwebaan en   
 Hamstraat – enkel Rock Werchter en Werchter Boutique

 - Kleine Molenweg 
 Eenrichtingsverkeer richting Hogeweg – enkel Rock Werchter en   
 Werchter Boutique

 - Mettenstraat – enkel tijdens Rock Werchter 
 Eenrichtingsverkeer richting Grotestraat

https://inwoners.rockwerchter.be/nl/rock-
werchter/mobiliteit-1/verkeer-zone-a

https://inwoners.rockwerchter.be/nl/rock-
werchter/mobiliteit-1/verkeer-zone-b

https://inwoners.rockwerchter.be/nl/rock-
werchter/mobiliteit-1/verkeer-zone-c



Politiezone Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo: 016 53 16 72
Politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen: 016 55 16 60
Algemeen noodnummer: 112 (politie) - 100 (brandweer/ambulance)

Het burenloket bevindt zich op de Haachtsesteenweg. Je kan hier tijdens de openingsuren terecht met al je vragen, 
opmerkingen en suggesties over het festival. Wie als inwoner een ticket aan voordeeltarief kocht voor één van de 
festivals komt hier zijn ticket omruilen voor een festivalbandje.

De festivalorganisatie en het burenloket is te bereiken op het gratis nummer 0800 32 666. Tijdens de festivals is het 
nummer 24u/24u bereikbaar. Tussen de festivaldagen kan je hier tijdens de kantooruren onze medewerkers bereiken.
De festivalorganisatie is ook per mail bereikbaar via inwoners@rockwerchter.be

Te voet en met de fiets kan je alle bestemmingen probleemloos bereiken. Tijdens de festivals is de fiets dan ook 
het snelste vervoermiddel voor verplaatsingen in en rond Rotselaar en Werchter.

Tijdens Rock Werchter wordt een fietsvrije zone ingesteld. Elke festivaldag zijn geen fietsen toegelaten van 14u00 tot 
2u00 op de Haachtsesteenweg en Werchtersesteenweg (van Werchter Brug tot Erwteveld). De Hanewijkbrug wordt 
bij afloop van elke festivaldag vanaf 23u00 tot uiterlijk 4u30 eenrichting richting Werchter centrum.

Tijdens alle concerten worden er gratis en bewaakte fietsenparkings voorzien aan Werchter Brug (Nieuwebaan),  
de hoek van Biesbeemden en Werchtersesteenweg en op de hoek van de Provinciebaan en Dijlekant.  
Gelieve geen fietsen op Werchter Brug of aan een herashek achter te laten.

goed om te weten
burenloket

fietsen

Er is een speciale dienstregeling voor de bussen van De Lijn. Meer informatie: www.delijn.be.

Tijdens Rock Werchter opent de politie een 
onthaalpunt op de Haachtsesteenweg, naast de 
infostand en het burenloket. Dit onthaal is elke dag 
geopend van 10u00 tot 5u00, op maandag tot 14u00. 
Deze politiedienst is telefonisch bereikbaar op de 
nummers 016 60 01 74 en 016 60 01 86.

de lijn

de politie


