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INLEIDING 

 
Welkom in Haren! 
 

Ooit was dit een landelijk dorpje in de schaduw van de hoofdstad, zoals er zoveel in de heuvels rond 
Brussel lagen. Een kerktoren in het centrum, een paar straten daar omheen en verder: velden, zo ver 
het oog reikte. 
 

Vandaag geniet Haren vooral bekendheid als de plek waar de nieuwe megagevangenis gebouwd wordt. 
Het festival “Witloof!” zoomt echter in op de gulden tijd van Haren, toen er in dit kleine dorp een ware 
witloofkoorts heerste. Van hieruit werd (en wordt) dit kostbare witte goud immers geëxporteerd naar 
niet alleen de rest van ons land, maar ook naar de Verenigde Staten, Azië, het Midden-Oosten en talloze 
Europese landen. 
 

Witloof dus. Wil je meer weten over hoe deze bijzondere groente decennialang geteeld werd? Wil je 
proeven wat er allemaal met witloof bereid kan worden? 
 

Kom dan op zaterdag 1 en zondag 2 februari – middenin het witloofseizoen – naar Haren voor de vierde 
editie van het festival “Witloof!”. 
 

De grote nieuwkomer op het programma is de “Chicon Run”, de eerste jogging in Haren over afstanden 
van 6 en 9 km. Loop op zondagochtend door het unieke (groot)stedelijk-rurale landschap van het 
laatste dorp in Brussel. 
 

Daarnaast vind je er een zondagse boerenmarkt, concerten, straattheater, workshops voor kinderen, 
een expo van de striptekenaar Wauter Mannaert, het schitterende erf van de laatste Harense 
witloofteler, en heel wat tongstrelende gerechten! 
 



 

PLAN 

 



 

POP-UP CAFÉ AUX TROIS ROIS 

 
Het legendarisch café Aux Trois Rois, gelegen op de Haachtsesteenweg 371 in Schaarbeek, is niet 
meer… 
 

In 2016, kort na het overlijden van Julo, de eigenaar en laatste uitbater van het café, werd het café-
interieur afgebroken. Op het laatste nippertje kocht Sputnik vzw de volledige inboedel en liet ze het 
café op ware grootte nabouwen door Wing Nuts Decor. Tijdens het festival “Witloof!” bezet dit 
monumentaal decor de theaterzaal van het GC De Linde. 
 

In deze versie 2.0. kan je tijdens het festival witloofgerechten eten, pinten pakken, concerten bijwonen 
en je amuseren met caféspelen, ontworpen door de Schaarbeekse Vrienden Van Vrienden Van Pogge 
(VVVVP). 
 

Profiteer 2 dagen lang van dit onwezenlijk decor dat na het festival weer netjes opgeborgen wordt! 
 

GC De Linde – Pop-up café Aux Trois Rois 

Cortenbachstraat 7 – 1030 Haren 

Zaterdag 01.02, van 17u tot middernacht 
Zondag 02.02, van 10 tot 18u 
 
 

 
© Philippe Delchevalerie 

 



 

ZATERDAG 01.02 

 
VERNISSAGE EXPO 
WAUTER MANNAERT 
BOERDERIJ JULIEN DE PAUW 
17:00 > 19:00 
 

Met “Yasmina en de aardappeleters” tekende Brusselaar Wauter Mannaert een fel bejubeld stripalbum 
dat zich gedeeltelijk in Haren afspeelt. Deze verfrissend groene tentoonstelling (met planten, kruiden, 
aardappels én tekeningen uit het boek) is een herneming van de gelijknamige expo van Rock Paper 
Pencil in Turnhout.  
 

In aanwezigheid van de tekenaar 
Open op zaterdag (van 17 tot 19u) en zondag (van 10 tot 18u) 
Gratis toegang 
 

 
© Wauter Mannaert 



 

 
EXPO 
JULIEN 
BOERDERIJ JULIEN DE PAUW 
17:00 > 19:00 
 

Het erf van Julien De Pauw, de laatste Harense witloofboer die in 2018 overleed, neemt je terug mee 
in de tijd. Je ontdekt er de typische werktuigen van de witloofteelt, gebruikt voor het zaaien, inbedden, 
oogsten, reinigen en vervoeren van het witte goud. In het witloofkot bekijk je een intimistisch portret 
van Julien, van de hand van de cineast Robin Linon, dat in dialoog treedt met de werktuigen. 
 

Open op zaterdag (van 17 tot 19u) en zondag (van 10 tot 18u) 
Gratis toegang 
 

 
© Philippe Debroe 

 
WITLOOFBANKET 
GC DE LINDE 
19:00 > 21:00 
 

In het pop-up café Aux Trois Rois kan je aansluiten voor een weelderig witloofbanket. Het Maria 
Assumpta Instituut uit Opwijk en het Buurthuis slaan de handen in elkaar om je te verwennen. 
 

Verplicht te reserveren: www.festivalwitloof.be 
 

MENU 
25 € 

 

Witloofsoep 
--- 

Varkenshaasje OF vegetarische bouletten op witloofchutney met aardappelgratin 
--- 

Tatin met gekarameliseerd witloof (25 €) 



 

CONCERT 
ROLAND VAN CAMPENHOUT 
GC DE LINDE 
21:00 
 

Levende legende Roland Van Campenhout geldt al decennia als een der meester-gitaristen in ons land. 
De muzikant, dit jaar 75 lentes jong, draagt steeds de blues mee in de kern van zijn ziel, maar laat zich 
niet ketenen aan genres. Van jazz naar ethno tot psychedelic: hij weet ze allemaal eigenzinnig naar z’n 
hand te zetten. In Haren laat hij zich begeleiden door de briljante Nils De Caster. 
 

Gratis toegang 
 

 
© Stephan Vanfleteren 

 



 

ZONDAG 02.02 

 
BOERENMARKT 
DORPSPLEIN 
10:30 > 16:00 
 

Kom naar onze zondagse boerenmarkt op het sfeervolle dorpsplein van Haren. Ontdek en proef er 
naast heerlijk grondwitloof andere streekproducten en Brusselse duurzame initiatieven. De markt 
wordt opgeluisterd door een aanstekelijke Brusselse fanfare: Funky Bodding.  
 

Gratis toegang 
 

 
© Augustin Polet 

 
CHICON RUN 
DORPSPLEIN 
10:30 
 

Neem deel aan de eerste editie van de Chicon Run, de eerste jogging door het stedelijk-rurale Haren. 
Zowel beginnende als meer ervaren lopers en loopsters kunnen zich aan elkaar meten over afstanden 
van 6 en 9 km.  
 

Deelname: 8 € - 6 € (voorverkoop) 
Meer info: www.festivalwitloof.be 
 

 

  

http://www.festivalwitloof.be/


 

EXPO 

WAUTER MANNAERT 
BOERDERIJ JULIEN DE PAUW 
10:00 > 18:00 
 

Met “Yasmina en de aardappeleters” tekende Brusselaar Wauter Mannaert een fel bejubeld stripalbum 
dat zich gedeeltelijk in Haren afspeelt. Deze verfrissend groene tentoonstelling (met planten, kruiden, 
aardappels én tekeningen uit het boek) is een herneming van de gelijknamige expo van Rock Paper 
Pencil in Turnhout.  
 

Open op zaterdag (van 17 tot 19u) en zondag (van 10 tot 18u) 
Gratis toegang 

 
© Wauter Mannaert 

 
EXPO 
JULIEN 
BOERDERIJ JULIEN DE PAUW 
10:00 > 18:00 
 

Het erf van Julien De Pauw, de laatste Harense witloofboer die in 2018 overleed, neemt je terug mee 
in de tijd. Je ontdekt er de typische werktuigen van de witloofteelt, gebruikt voor het zaaien, inbedden, 
oogsten, reinigen en vervoeren van het witte goud. In het witloofkot bekijk je een intimistisch portret 
van Julien, van de hand van de cineast Robin Linon, dat in dialoog treedt met de werktuigen. 
 

Open op zaterdag (van 17 tot 19u) en zondag (van 10 tot 18u) 
Gratis toegang 
 



 

 
© Philippe Debroe 

 

WITLOOFLUNCH 
GC DE LINDE 
12:00 > 15:00 
 

Het Maria Assumpta Instituut uit Opwijk en het Buurthuis zorgen ook op zondag voor heel wat lekkers. 
In het decor van het pop-up café Aux Trois Rois kan je naast de lunch ook genieten van smeuïge 
witloofkroketten en andere lekkere bereidingen. Na afloop van de lunch, tussen 14 en 16u, 
beantwoordt Philippe Delchevalerie op het veld van SolidHaren al je vragen over de witloofteelt.  
 

Reservatie aangewezen: www.festivalwitloof.be 
 

LUNCH 
17 € 

 

Witloofsoep 
--- 

Brusselse waterzooi 
 
CONCERT 
FUNKY BODDING 
DORPSPLEIN 
11:00 & 13:00 
 

De in Brussel gevestigde fanfare Funky Bodding zoekt haar inspiratie in de jaren 70 en dompelt deze 
ritmes in een eigenzinnige saus vol energie, originaliteit en vuur! 
 

Gratis toegang 
 



 

 
© Augustin Polet 

 
 

STRAATTHEATER 
BOUCHERIE BACUL 
DORPSPLEIN  
12:00 & 14:00 
 

Boucherie Bacul is een ouderwets slagerskraam… zonder vlees, al zou je dat op het eerste zicht niet 
zeggen. Het echtpaar Simone en Marcel Bacul houden er nogal eigenaardige technieken op na, maar 
liefde – vooral liefde – maakt dat hun marchandise verrukkelijk smaakt. 
 

Gratis toegang 
 

 
© Boucherie Bacul 



 

KINDERWORKSHOP 
PIMP JE KEUKENSCHORT 
BUURTHUIS 
13:30 > 15:30  
 

Samen met MADE iN KiT maak je je eigen unieke witloof-kookschort met motieven van winterse 
groenten.  
 

Prijs per schort: 3 € 

 

CONCERT 
SCHAAMTELOZE POP 
GC DE LINDE 
16:00 
 

Schaamteloze Pop is een Brussels trio dat eigenzinnige covers brengt. Sinds twee jaar wagen Djiwo, 
Jorg en Dylan zich met hun ukulele, basgitaar en drum aan alles wat pop is. Van Faithless en Eminem 
tot Daft Punk en Destiny’s Child. 
 

Gratis toegang 
 

 
© Schaamteloze Pop 

  



 

CHICON RUN 02.02 

 
CHICON RUN 
DORPSPLEIN 
10:30 
 

Neem deel aan de eerste editie van Chicon Run, de eerste jogging door het stedelijk-rurale Haren. Zo-
wel beginnende als meer ervaren lopers en loopsters kunnen zich aan elkaar meten over afstanden van 
6 en 9 km. 
  

Deze eerste editie wil een plaats veroveren in het jogging-aanbod in Brussel. We bieden dan ook een 
professionele omkadering, bevoorradingspost en tijdsregistratie aan. 
  

We kunnen rekenen op de samenwerking met Les Gazelles de Bruxelles. 
  

Neem op je eigen tempo deel aan dit sportieve luik van het festival “Witloof!” en geniet nadien van tal 
van familie-activiteiten (concerten, kinderworkshops, expo, boerenmarkt, enz.), alsook van een win-
terse maaltijd met witloof in ons pop-up café Aux Trois Rois! 
 

DEELNAME 
 

8 € - 6 € (voorverkoop) 
Na inschrijving ontvang je een mail met alle praktische informatie. 
 

UURSCHEMA 
 

09:00  Openen vestiaires Sporthal Haren 
 

09:00 > 10:00 Daginschrijvingen en afhalen nummer op het dorpsplein 
 (Cortenbachstraat 7, 1130 Haren) 
 

10:15   Verzamelen in startzone 
 

10:30  Start Chicon Run 
 

11:45  Einde Chicon Run 
 

12:45 Huldiging winnaars 

  



 
   



 

WITLOOF! HARENS GOUD 

 
Wie vandaag door Haren wandelt kan nauwelijks nog voorstellen dat dit dorp alom gekend stond voor 
zijn uitstekende grondwitloof. Tot 1950 waren zowat alle Harenaren verbonden met deze groente; als 
teler, als verkoper, als handelaar of als consument. Het ene naast het andere gezin teelde witloof en 
andere groenten. Wie tijdens de wintermaanden met de trein voorbij Haren reed, zag al van ver de 
rook die de hele dag uit de vele lange schoorstenen kringelde. Voor wie de teeltwijze niet kende, was 
het een geheimzinnig tafereel dat tot de verbeelding sprak. 
 

Enkele huizen met inrijpoorten, veelal onbewerkte moestuinen en de Witloofstraat vormen de laatste 
getuigen van dit uniek stukje geschiedenis. Een stiel die onherroepelijk tot het verleden behoort. Of 
toch niet. Het bedrijf De Schouwer, gesticht in 1927, verhandelt nog steeds (grond)witloof, zowel naar 
binnen- als buitenland. In 2014 startte inwoner Erik Roggeman met het opnieuw telen van 
grondwitloof. Ook de vereniging SolidHaren wil deze traditionele teelt terug de plaats geven die ze 
verdient in Haren. Dat is ook Philippe Debroe van vzw Sputnik niet ontgaan. Zijn organisatie zet zich in 
voor het valoriseren en het verdedigen van het lokaal culturele, volkskundige en gastronomisch 
erfgoed. Met het festival ‘Witloof! Harens goud’ wil hij vanuit een erfgoedperspectief het initiatief mee 
ondersteunen en het Harense gastronomisch erfgoed doen heropleven. Het is mooi hier een jaarlijks 
evenement van te maken, zodat het grondwitloof terug het hart van Haren mag zijn. Waar de inwoners 
fier zijn op hun verleden en de traditie wordt doorgegeven aan de volgende generaties. 
 

Het is mooi hier een jaarlijks evenement van te maken. Voor deze derde editie van het festival werd 
een nieuwe partner gevonden in De Brigade vzw, die achter het project ‘Witloof in de Stad’ zit. Samen 
zorgen de twee partners ervoor dat het grondwitloof opnieuw het hart van Haren mag zijn. Waar de 
inwoners fier zijn op hun verleden en de traditie wordt doorgegeven aan de volgende generaties. 
 

Verhalen en speculatie alom 
 

Wanneer grondwitloof ontstaan is, zal waarschijnlijk nooit helemaal achterhaald worden. Het gebrek 
aan bronnenmateriaal laat ruimte voor veel speculatie. Van de vele volksverhalen in omloop is het ene 
al realistischer dan het andere. Veelal gaat het verhaal dat de ontdekking van witloof ‘per toeval’ 
gebeurde. Zo legde een boerkoos (Brussels voor hovenier) cichoreiwortelen in zijn kelder onder een 
laagje aarde om ze tegen uitdrogen te beschermen. Afhankelijk van het verhaal was zijn motivatie dat 
hij moest vluchten door de Belgische revolutie of dat hij controleurs wilde omzeilen. Toen de wortels 
na terugkeer werden opgegraven, was hieruit letterlijk ‘wit loof’ gegroeid. Hij proefde ervan, vond het 
lekker en bracht het op de markt waar het in de smaak viel. Als ontdekkingsplaatsen komen Schaarbeek 
en Evere dikwijls aan bod. Opvallend is dat de vermeende ontdekkers die bij naam worden genoemd, 
werkten in de Kruidtuin nabij de Schaarbeekse poort. Er zijn dan ook enkele verhalen waarbij deze tuin 
centraal staat. 
 

Een van die overleveringen gaat over Franciscus Bres(s)iers (of Breziers), toen hoofdhovenier van de 
Kruidtuin. Hij gebruikte de ingerichte kelderruimte voor de teelt van champignons in de winter van 
1834-1835 ook voor het kweken van wit loof uit cichoreiwortels. Die cichoreiwortels werden ook 
Kapucijnenbaard genoemd. Dit waren lange smalle bladeren die uit de cichoreiwortel schoten. Door 
deze scheuten te kweken in het donker kreeg men witte bladeren die veel malser en lekkerder waren. 
In de paardenmest, zette Bresiers verschillende wortelsoorten rechtop. Die bedekte hij met een laagje 
aarde om de groei van het loof te bevorderen. Op de plaatsen waar de wortel volledig met aarde was 
bedekt, verscheen er een soort gevulde krop in plaats van de gebruikelijke lange scheuten. Zo ontdekte 
hij, volgens het verhaal, het witloof. 



 

Welke overlevering het bij het juiste eind heeft, laten we in het midden. Wel weten we dat het eerste 
witloof uit hele losse kroppen bestond. Pas door teeltverbetering kreeg men een vaste krop en won de 
groente aan populariteit. Zo weten we dat het voor tuinbouwer Jozef Antoon Lekeu uit Helmet 
(Schaarbeek) zeven jaar duurde alvorens hij in 1867 zijn eerste gekweekte witloof in volle grond op de 
Brusselse markt kon verkopen. Op de tuinbouwtentoonstelling in 1873 te Gent werd het meer op punt 
gestelde gekropte witloof officieel voorgesteld aan het brede publiek. Wat meteen ook de start van 
een internationaal succesverhaal betekende! 
 

Witloof was toen een van de weinige groenten die men in de winter kon telen en bijgevolg een 
ongekende luxe. Het kwam daarom gedurende lange tijd alleen als delicatesse bij de rijkere klasse op 
tafel. Bij de bereiding liet men de witloofkrop in haar geheel om de mooie ovale vorm te behouden. 
 

Harens loof 
 

Tot 1872 bleef de witloofteelt beperkt tot de toen erg landelijke gemeenten Schaarbeek en Evere. De 
verdere verstedelijking door de uitbreiding van Brussel en de grotere bekendheid van witloof zorgden 
ervoor dat de teelt geleidelijk uitbreidde en verschoof naar de omliggende gemeenten. De massale 
invoer van goedkope granen bracht vanaf het einde van de jaren 1870 een landbouwcrisis teweeg. Veel 
boeren hadden het moeilijk om te overleven. De populariteit van witloof bleef daarentegen toenemen 
waardoor de afzetmarkt groeide. In Haren schakelden toen heel wat landbouwers om naar de 
tuinbouw. De overwegend lichte leem- en zandleembodems maakten de regio ten oosten van Brussel 
uiterst geschikt voor de witloofteelt. 
 

Haren lag vanuit strategisch oogpunt ideaal. De vlakbij gelegen Brusselse groentemarkt op de Grote 
markt was een belangrijke afzetmarkt. En de eerste spoorlijn van ons land die in 1838 Brussel met 
Mechelen verbond, liep door de gemeente. Aanvankelijk ging het om reizigerstreinen, maar ook het 
goederenvervoer nam een uitbreiding via de spoorwegen. Het huidige station van Haren, vroeger het 
goederenstation Haren-Linde (1921), stond gekend als ‘het witloofstation’. Het was dé verzamelplaats 
voor alle witloof uit Haren en omstreken richting Parijs. Dagelijks vertrok zo uit Haren-Linde een trein 
met wel 25 wagons vol witloof. 
 

“De boeren legden hun witloof in biezen mandjes die ze met paard en kar naar het station voerden om 
daar alles in de trein te laden. Niet alleen witloof uit Haren, maar ook uit Diegem, Machelen en Evere 
kwam hier naartoe.” – Jan Van Hamme (°1933), inwoner van Haren. 
 

Witloofmarchands 
 

Aanvankelijk was de teelt zo kleinschalig dat de witloofboer zijn producten zelf verkocht aan de 
consument. Na de Eerste Wereldoorlog gingen handelaars ter plaatse bij de boerkozen om het beste 
witloof te selecteren en op te kopen. Deze ‘witloofmarchands’ transporteerden dit witloof naar de 
Brusselse vroegmarkt en andere markten om het daar te verkopen. Ze voerden witloof ook uit naar het 
buitenland. 
 

De witloofopkopers verzamelden zich in één van de vele cafés die het dorp telde om vervolgens bij alle 
boeren langs te gaan die een witloofmand voor hun deur hadden geplaatst. Dit betekende dat zij 
witloof aan het ‘langen’ of ‘uithalen’ (oogsten) waren. Hier werd per opbod verkocht. Een andere 
methode was dat de telers, als ze witloof hadden, in het café hun naam op een krijtbord, ook wel 
‘schoil’ genoemd, schreven. Op basis hiervan deden handelaars de volgende dag hun ronde om er te 
onderhandelen over de prijs en het witloof op te kopen. Nog tot in de jaren 1970 gebeurde dat zo in 
het café ‘Ons Huis’. 
 



 

De Verenigde Staten groeiden na de Tweede Wereldoorlog uit tot een aanzienlijke afzetmarkt. Reeds 
in 1892-93 zou het eerste witloof uit Evere per schip in Amerika zijn toegekomen. Van succes was er 
echter geen sprake, want door de slechte verpakking en de lange transporttijd zag het witloof er weinig 
appetijtelijk uit. Het duurde namelijk zes tot zeven weken alvorens het witloof aankwam. Daarom 
stuurden de handelaars na de Tweede Wereldoorlog inpakkers naar de boeren in Haren. Deze 
inpakkers bladerden de kroppen af tot ze er zeker van waren dat er geen kans op rotten bestond. Het 
was een titanenwerk. Maar de witloofboeren in Haren verdienden er wel bij. Ook de industrie kon zijn 
graantje meepikken. Zo fabriceerde de firma L. Stroobant in Harenheidestraat witloofketels. Gekende 
Harense witloofhandelaren na WOII waren Berghmans, De Deken, P. Janssens, Vermeiren en De 
Schouwer. Vandaag voert de firma De Schouwer nog altijd witloof uit over de hele wereld. 
 

Verspreiding 
 

De witloofteelt bleef lange tijd beperkt tot Brussel en onmiddellijke omgeving. Maar door de 
bodemmoeheid en verstedelijking breidde de teelt zich kort voor de Eerste Wereldoorlog uit naar 
andere dorpen; via de spoorwegen en tramlijnen richting Leuven, Haacht en Keerbergen. Het 
zwaartepunt lag dan in de driehoek Brussel-Leuven-Mechelen waar volop witloof werd geteeld. In 
Haren speelde ook de opkomende industrie en de uitbreiding van het in 1911 aangelegde vliegveld (nu 
herinnert de Vliegpleinstraat ons nog hieraan) een belangrijke rol in de vermindering van 
tuinbouwgrond. Zeker toen SABENA in 1923 nieuwe gebouwen liet optrekken en het vliegveld 
herstructureerde verdween veel waardevolle landbouwgrond. Niettemin teelden boerkozen uit Haren 
nog tot ver in de 20ste eeuw zomergroenten en lekker witloof. 
 

Door de grote arbeidsintensiteit en de opkomst, vanaf 1973, van het sterk concurrerende witloof op 
hydrocultuur verminderde het aantal telers van grondwitloof snel. Deze hydrocultuurteelt was immers 
niet meer grondgebonden en economisch interessanter. In combinatie met de verstedelijking en 
industrialisering verdween in Haren de teelt van de voorgrond. Jean Pauwels, Jean Puttemans, Jean 
Buelens en Jean Vanderhoeven waren hier de vier laatste witlooftelers van enige omvang. 
 

Toch bleven enkele inwoners tot op vandaag voor zichzelf grondwitloof telen. Dankzij hun uitgebreide 
kennis en zaad van Harens grondwitloof dat maar liefst tot zes generaties teruggaat (oftewel drie 
verschillende eeuwen!), kon Erik Roggeman vanaf 2014 starten met de teelt. De organisatie creëerde 
hiervoor een eigen label ‘Witloof uit Haren’. Het is grondwitloof van de meest traditionele soort: 
geteeld in Haren en omstreken, uit zaad gewonnen door de telers en geteeld onder dekgrond. 
 

Sarah Luyten 

 
 



 

FESTIVALLOCATIES 

 
1. GC DE LINDE – Pop-up café Aux Trois Rois 
 

Wat je in de keuken met witloof kunt doen, spreekt enorm tot de verbeelding. In het GC De Linde wordt 
het legendarisch Schaarbeeks café Aux Trois Rois nauwgezet gereconstrueerd. Hier proef je de lekker-
ste witloofbereidingen. Op het aanpalend plein kan je zondag rondsnuisteren op de boerenmarkt. Met 
een plannetje in de hand start je hier ook de wandeling langsheen de verschillende locaties. 
 

2. BUURTHUIS 
 

Het Buurthuis is de voormalige pastorie van Haren, gebouwd in 1912. Met haar centrale ligging op het 
dorpsplein, en haar actieve rol in het verenigingsleven, ontvangt ze de kinderworkshop “Pimp je kook-
schort”. 
 

3. SOLIDHAREN 
 

Haren, het laatste dorp van Brussel, kent de laatste jaren een grote bouwdruk. SolidHaren tracht de 
overblijvende moestuinen zoveel mogelijk te herwaarderen. 
Philippe Delchevalerie geeft je tijdens een rondleiding zondagnamiddag – met voeten in de aarde – 
meer uitleg over de witloofteelt. Ruik, voel, kijk en proef het witte goud van Haren! 
 

4. BOERDERIJ JULIEN DE PAUW 
 

De witloofteelt, winteractiviteit bij uitstek, is behoorlijk arbeidsintensief. Julien De Pauw, de laatste 
Harense witloofboer die in mei 2018 overleed, heeft er zijn hele leven aan gewijd. Het erf van Julien 
neemt je terug mee in de tijd en toont je de typische werktuigen van de witloofteelt, gebruikt voor het 
zaaien, inbedden, oogsten, reinigen en transporteren van het witte goud. In het witloofkot bekijk je 
een intimistisch portret van Julien, van de hand van de jonge cineast Robin Linon, die in dialoog gaat 
met de werktuigen. Ook de expo van striptekenaar Wauter Mannaert valt in dit decor te bewonderen. 

 
 

 
 



 

BEELDMATERIAAL 

 
Het beeldmateriaal kan op eenvoudige aanvraag en vrij van rechten verkregen worden op het adres 
haren@witloofchicon.be. 
 

Festivalaffiche 
 

 
© Jean Goovaerts 
 

Affiche du « Chicon Run » 
 

 
© Jean Goovaerts 
 

Harens grondwitloof 
 

 
© Karen Ardila Olmos 
 



 

 
© Philippe Debroe 
 

 
© Philippe Debroe 
 

 
© Anne Brugni 
 

Pop-up café Aux Trois Rois 
 

 
© Philippe Delchevalerie 

  



 

Concerten 
 

 
Roland Van Campenhout 
© Stephan Vanfleteren 

 

 
Funky Bodding 
© Augustin Polet 
 

 
Funky Bodding 
© Augustin Polet 
 

 
Schaamteloze Pop 
© Schaamteloze Pop 

  



 

Expo “Julien” 
 

 
© Philippe Debroe 
 

 
© Philippe Debroe 
 

 
© Philippe Debroe 
 

 
© Philippe Debroe 
  



 

Expo “Wauter Mannaert” 

 
© Wauter Mannaert 
 

 
© Wauter Mannaert 
 

Straattheater “Boucherie Bacul” 
 

 
© Boucherie Bacul 



 

ORGANISATIE 

 
Initiatief en algemene leiding 
 

          
Sputnik vzw Witloof in de Stad 

Philippe Debroe Arnout Vandamme 

 

Vormgeving affiche 
 

Jean Goovaerts 

 

Vormgeving brochure 
 

Sophie Brevers 

 

Vormgeving website 
 

Karen Ardila Olmos 
 
 
 

Met dank aan alle vrijwilligers die zich ten dienste van dit project gesteld hebben. 
 

In samenwerking met: GC De Linde, Buurthuis Haren, SolidHaren, Haren+ 

 

Met de steun van: Ans Persoons, Brussels schepen van Nederlandstalige aangelegenheden 

 
 

 



 

PRAKTISCHE INFO 

 
CONTACT 
 

Festival Witloof! 

0497/ 28 46 53 

haren@witloofchicon.be 

www.festivalwitloof.be 

 Festival Witloof 

 

INFO EN RESERVATIE 
 

Alle activiteiten zijn gratis, behalve het zaterdags witloofbanket (25 €) en de zondagse lunch (17 €), 
verplicht te reserveren via de website: www.festivalwitloof.be. 
 

BEREIKBAARHEID 
 

GC De Linde 

Cortenbachstraat 7 
1130 Haren 
 

Laatste vertrek op zaterdag naar Brussel 
 

BUS 65 – halte Kortenbach – 23:33 
BUS 80 – halte Kortenbach – 23:42 
TREIN – station Haren-Zuid – 22:40 
 

mailto:haren@witloofchicon.be
http://www.festivalwitloof.be/
http://www.festivalwitloof.be/

