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Terugblik 3 Oever Festival 2016 
 

 
 
 
Inleiding 
Het belangrijkste doel van deze eerste editie van het 3 Oeverfestival was het neerzetten van een 
basisstructuur, de grote lijnen duidelijk krijgen en contacten leggen met de grote diversiteit aan 
deelnemers aan het festival . Daarnaast ook  om bekendheid  te geven aan het festival bij de 
ondernemers, de bezoekers en bewoners van het gebied. Dit natuurlijk naast het hoofddoel: het 
organiseren van een prachtig 3 Oever Festival! 
 

De locaties 
 
Het festivalterrein beslaat een groot gebied. Met een virtuele passer is een cirkel getrokken met een 
straal van ongeveer 10 kilometer en als middelpunt de Kop van Pannerden. Dit gebied, een groot 
deel van De Gelderse Poort zien we als een totaal decor voor het festival. Een gebied, doorsneden 
door de grote Nederlandse rivieren en talloze oude riviertakken en kleine riviertjes, vol met dijken en 
uiterwaarden en kleine dorpen.  
 
Op de festivalkaart (zie bijlage1 pag.1) zijn 30 aparte locaties te onderscheiden waar zich 
festivalactiviteiten hebben afgespeeld. Bij sommige locaties, zoals de ateliers en de pleisterplaatsen, 
waren er dagelijks activiteiten, bij andere op een specifiek tijdstip.  
Grotendeels waren de locaties al bestaande plekken, zoals horecagelegenheden en ateliers. 
Sommige locaties waren ook ‘in de natuur’, zoals de ‘Klankensafari’ in de Lobberdense Waard, het 
‘Eendagstheater’ bij het Millinger Veer en de tipi en ‘Verhalenwagen’ in de Klompenwaard.  
Geholpen door het mooie nazomerweer ademden deze locaties een heel speciale festival sfeer uit. 
 
 

 
 

De deelnemers 
 
In de visie van het 3 Oever Festival zijn zowel de uitvoerenden als de kijkers actieve deelnemers. 
Vooral omdat we graag zien dat deze scheiding zoveel mogelijk wordt opgeheven.  Er was een mooie 
mix in het aanbod. Kunstenaars en artiesten meldden zichzelf aan of werden door ons benaderd. 
Veel verschillende disciplines waren vertegenwoordigd. Amateur en professional. Er ontstonden 
nieuwe samenwerkingen die ook na het festival een vervolg krijgen. Hier volgt een overzicht.
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3 Oever Open Atelier Route 
 
In de 3 Oever Open Atelier Route zijn zo’n 20 
locaties voor beeldende kunst met elkaar 
verbonden. Deze locaties bestaan uit galeries, 
ateliers en horecagelegenheden, verspreid 
over de drie oevers. 
Deze locaties waren allemaal geopend tijdens 
de drie festivaldagen. Een ieder was vrij eigen 
invulling te geven aan de activiteiten. 
 
 
 
 
 
 

Programmering 
 
In totaal stonden er 56 verschillende activiteiten geprogrammeerd, verdeeld over de drie dagen en 
de verschillende locaties. (bijlage 1 pag.2) 
Er was dit jaar veel muziek met een grote variatie aan stromingen, van onder andere jazz, 
wereldmuziek, improvisatie, luisterliedjes, pop en rock.  
 
 
 

 
Bhakti for Peace 
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Een tweede duidelijke lijn binnen het festival  is ‘het verhaal’. 
Gedeeltelijk theatraal, gedeeltelijk ook in de aloude 
vertellerstraditie. Er kon een workshop verhalen vertellen worden 
gevolgd en op verschillende bijzondere en/of historische locaties 
werden verhalen verteld. Soms in combinatie met een 
rondwandeling. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Belangrijk onderdeel van het festival is het ‘zelf doen’. Vandaar dat er elke dag ook workshops waren 
in de verschillende kunstdisciplines (vertellen, muziek, schilderen, beeldend vormen). 
 
 

De bezoekers 
 
Het is moeilijk om een inschatting te maken van het aantal bezoekers van het festival. Dit komt onder 
meer doordat de activiteiten verspreid waren over drie dagen en drie oevers. Veel voorstellingen 
konden zonder kaartje bezocht worden en ook veel toevallige passanten haakten even aan .  
 
Op de Hömische Muhl, een samenwerking van het 3 Oever Festival 
met het internationale Project Pelgrim, waren in het weekend ruim 
1000 bezoekers. Gedurende het festival waren er bij De Piramide 
aan de Waal, waar een welhaast doorlopend programma was, 
steeds zo’n 30-40 bezoekers gedurende de dag, vaak voor 1, soms 
voor meerdere optredens. Het ‘Eendagstheater’, op de zaterdag en 
zondag bij en op de veerboot van Pannerden naar Lobith, heeft 
daar zo ongeveer alle gebruikers van de pont toegezongen, met 
een kort maar indringend liedje. Al deze mensen (circa 1000) zijn in 
aanraking gekomen met het 3 Oever Festival. Daarnaast hebben 
ook de bezoekers van de horecagelegenheden in het gebied 
genotenvan het 3 Oever Festival. Veel voorbijgangers stopten om 
even naar de muziek te luisteren of naar de kunst te kijken. Mensen 
die de pont tussen Gendt en Millingen namen fietsten of liepen 
langs de Verhalenwagen en de Tipi. Ze luisterden naar een verhaal 
of maakten muziek in de Tipi.  
 

Rien van den Heuvel vertelt 

Geluksvogel workshop van Dorota Roszkowska 

Heuvel 

Workshop Stenen Stapelen 
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De deelnemers/bezoekers die we hebben gesproken waren enthousiast en gaven aan dat dit festival 
volop aandacht verdient en mogelijkheden heeft om door te groeien. 
 
Grotendeels kwamen de bezoekers nog uit de regio, maar ook van andere delen van het land 
bezochten bijv. kampeerders van camping Waalstrand het festival. 
 
 

De samenwerking 
 
Het 3 Oever Festival wil een verbindende rol gaan spelen op de drie oevers van De Gelderse Poort. 
Het moet niet slechts ‘3 dagen feest’ zijn, maar gedurende het jaar willen wij met (lokale) partners 
activiteiten organiseren die tijdens het 3e weekend van september (eventueel nogmaals) aan het 
publiek getoond kunnen worden.  
 
Een duidelijk succes is de 3 Oever Open Atelier Route. Al in de voorbereiding bleek er een grote 
behoefte te zijn onder kunstenaars om met elkaar in contact te komen én te blijven. Van hen kwam 
ook het verzoek om de route en de website ook ná het festival in stand te houden, zodat bezoekers 
makkelijker toegang zouden kunnen krijgen tot gegevens over de beeldende kunst(enaars) in de 
gehele Gelderse Poort.  
In december 2016 worden, met de deelnemers, verdere plannen hiertoe uitgewerkt. 
 
Vanuit RBT KAN is grote belangstelling om de 3 Oever Open Atelier Route op te nemen in de 
Gelderse fietsroutestructuur. 
 
De samenwerking met de (toeristische) ondernemers is in een aantal gevallen goed verlopen. Zowel 
in de aanloop naar het festival als tijdens het festival hebben diverse ondernemers ook eigen 
initiatieven ontplooid om het geheel tot een succes te maken. In de komende jaren willen we dit wel 
verder gaan uitbouwen. Hierbij werken we zeer nauw samen met de Ondernemersvereniging Beleef 
Rijn Waal.  
 
Het festival wil tevens graag samenwerken met lokale/regionale organisaties. Dit jaar is de 
samenwerking met de Volksuniversiteit Zevenaar met betrekking tot ‘het verhaal’ hier een geslaagd 
voorbeeld van. De Volksuniversiteit had een verhalenwedstrijd voor De Liemers uitgeschreven. Wij 
hebben hierop ingespeeld door gezamenlijk op de vrijdagavond een workshop ‘Verhalen schrijven en 
vertellen’ te organiseren. Deelnemers konden daarna op zondag deelnemen aan ‘Sterke Verhalen 
Tijd’. Deze samenwerking gaat in ieder geval verder, met onder andere in januari 2017 een 
(vervolg)workshop. 
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De samenwerking met andere lokale culturele verenigingen (muziek, theater) en met scholen heeft 
voor 2016 nog niet tot zichtbaar resultaat geleid. Veelal was het festival niet in te passen in het 
reguliere programma. Wel zijn er diverse gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt om voor 2017 
en de volgende jaren een grote(re) lokale invulling aan het festival te gaan geven.  
 
 

Marketing, PR en reclame 
 

 
 
 
 
Advertentiepagina Het Gemeente Nieuws 
De gehele zomer hebben toeristen in het verspreidingsgebied van Het Gemeente Nieuws de special 
‘Er op Uit in de Regio’ mee kunnen nemen (oplage 30.000 exemplaren).  
Hierin hebben we een prominente pagina vullende advertentie geplaatst met het motto ‘Een 
weekend om voor terug te komen’. (Bijlage 2.1 & 2.2) 
 
 
Website http://3oeverfestival.nl 
Gedurende de voorbereidingen van het festival is de website van het 3 Oever Festival verder 
ontwikkeld. Er is informatie over de artiesten op de website gezet, zodat bezoekers al een indruk 
konden krijgen van het festival. Daarnaast is de Open Atelier Route op de website in kaart gebracht 
met informatie en foto’s van de deelnemende kunstenaars. Verder is op kaarten uitgewerkt waar 
men kon overnachten, eten en drinken en parkeren.  
 
 
Nieuwsbrief 
Van april 2016 tot eind september 2016 zijn er 9 nieuwsbrieven uitgebracht via het programma 
MailChimp. Het aantal abonnees op deze nieuwsbrief is van 87 naar 204 gestegen.  (Bijlage 4) 
 
 
Social media 
Ruim voor aanvang van het festival zijn we aan de slag gegaan met het verspreiden van informatie 
via de social media, met name via Facebook en Twitter. 
Het account https://www.facebook.com/3OeverFestival/ heeft inmiddels 480 ‘vind-ik-leuks’. 
Daarnaast is er een behoorlijk ‘deelgedrag’, waardoor het bereik van de posts relatief hoog is. 
  

3 Oever Bier, boekje “Verhalend verbonden”, polsbandjes, programma en poster 

http://3oeverfestival.nl/
https://www.facebook.com/3OeverFestival/
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Het Twitteraccount @3oeverfestival heeft 269 volgers. Ook hier is bereik, door de vele ReTweets, vrij 
hoog. 
 
Promotie van het 3 Oever Festival op beurzen en markten 
Het 3 Oever Festival is gepromoot tijdens de B2B-beurs, de uitmarkt van Lingewaard, de 
Landgoedfair en een kunstmanifestatie bij een van de galeriehouders. Er zijn ansichtkaarten 
ontwikkeld die aan de bezoekers uitgereikt werden als reminder van het festival. 
 
Kranten en tijdschriften 
Er is een persbericht gestuurd naar een groot aantal 
landelijke en regionale kranten en vakbladen voor onder 
andere de recreatiesector.  Er heeft een artikel gestaan in 
de Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte in het juninummer. 
Deze nieuwsbrief telt ruim 1300 abonnees, met name in de 
recreatiesector in het gehele land.  
 
Het dagblad De Gelderlander heeft in diverse streekedities 
grote artikelen geplaatst (zie bijlagen). 
 
In de Huis-aan-Huisbladen hebben wij in o.a. Het 
Gemeente Nieuws vooraf meerdere artikelen kunnen 
plaatsen. De bladen van Persmedia hebben ook aandacht 
geschonken aan het festival, onder meer met een mooie 
recensie na afloop. 
 
Advertorial in Persmedia en Het Gemeente Nieuws 
Dankzij de subsidie van de provincie Gelderland hebben wij 
in de week, voorafgaande aan het festival, een pagina betaald kunnen vullen in Het Gemeente 
Nieuws (in alle edities, 40.000 exemplaren) en de regionale bladen van De Persgroep (De Brug 
Nijmegen, De  Betuwe Combinatie en de Zevenaar / Rijnwaarden Post). Voor deze volledige pagina’s 
hebben wij de teksten en foto’s aangeleverd. 
 

Posters en banners en T-shirts 
In het festivalgebied hebben wij, voorafgaande aan het 
festival A3 en A2 posters verspreid, bij de reguliere 
locaties. Daarnaast hebben wij 400 posters laten 
verspreiden in Nijmegen en Arnhem. 
 
Er zijn banners geplaatst en op alle festivallocaties 
schilders ezels met daarop een canvas bedrukt met het 
festival logo. Alles uitgevoerd in onze huisstijl. 
De vrijwilligers hebben allemaal een 3 Oever T-shirt 
gekregen. De meesten hebben dit shirt gedurende het 
hele festival gedragen, hiermee een levend 
reclameobject vormend. 
 
Op veel plaatsen zijn gratis ansichtkaarten verspreid met 
de 3-oever vogel. Het beeldmerk van het festival. 
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3 Oever Bier 
 
Speciaal voor het Festival heeft de plaatselijke brouwerij Wittenburg een 3 Oever Bier gebrouwen. 
Dit Dunkel Weizen bier heeft als etiket het logo van het festival en was in div. horeca gelegenheden 
te koop. 
 
 

                  
3 Oever Bier          Polsbandje 
 

Boekje  “Verbeeldend Verbonden” 
 
Het 3 Oever Festival heeft een mooi boekje op geleverd, samengesteld door Alie Engelsman. Onder 
de titel “Verbeeldend Verbonden” biedt het een kijkje achter de schermen, geeft informatie over het 
gebied en is geïllustreerd met uniek fotowerk van o.a. Marion Keijzer. Het bevat een verhaal dat zich 
afspeelt in deze streek. Voor deze uitgave geschreven door Rien van den Heuvel. Het gehele boekje is 
als digitale bijlage toegevoegd. 
 
 

 
  



8 
 

Financiën 
 
Het was dit jaar de eerste keer dat we het 3-daagse festival organiseerden. Er waren dus  veel 
onzekerheden betreffende de kosten en baten. Ondanks dat alles is het toch gelukt om het precies 
binnen de begroting uit te voeren.  Dit is mede te danken aan de inzet van vrijwilligers, artiesten, 
kunstenaars, ondernemers en organisatoren. Zij hebben er voor gezorgd dat we met een relatief  
klein budget toch een groots evenement hebben neergezet.  We hebben het afgelopen jaar veel 
mogelijkheden voor sponsoring  en fondswerving onderzocht en waren daardoor laat met het 
indienen van aanvragen. Nu we een eerste editie hebben laten zien, hopen we voor het volgende 
jaar wat gemakkelijker partners en fondsen te kunnen vinden. 
 

 
 
De toekomst  
 
Het festival willen we tijd geven om organisch te groeien, zodat het blijft passen in het gebied. 
Het festival zal een groot gebied blijven beslaan, een uniek decor van rivier, dijk, dorp en uiterwaard, 
een unieke combinatie van natuur en cultuur. 
 
Vanuit bezoekers en deelnemers is vaak aangegeven dat het 3 Oever Festival het in zich heeft een 
vaste waarde te worden. Het is, zo hoorden wij, een interessante opzet die verder moet én kan gaan 
groeien. Hier willen wij dan ook voor gaan.  
 
Na het festival zijn we direct doorgegaan met het maken van de eerste plannen voor 2017. Hierbij 
borduren we gedeeltelijk voort op de editie 2016, maar zullen veel meenemen van opmerkingen en 
suggesties die we dit jaar hebben gekregen van partners, deelnemers en bezoekers. 
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Aandachtspunten 
 
“Al doende leert men” We hebben veel geleerd deze afgelopen editie. Enkele aandachtspunten voor 
editie 2017: 
 

 Duidelijkere communicatie met de ondernemers in het gebied om hun betrokkenheid bij het 
festival te vergroten. 

 Programmering eerder vaststellen. 

 Ontwikkeling van aantal fietsroutes (al dan niet begeleid) langs festivalonderdelen in het 
gebied. 

 Nog meer inzetten op een goede promotie van het 3 Oever Festival, waarbij ook meer 
aandacht voor de nabije grotere steden als Arnhem, Nijmegen en Emmerich en mogelijk ook 
landelijk aandacht zoeken. Intensievere publiciteit campagne. 

 Benaderen van meer sponsoren en fondsen.  

 Specifieker programmeren op combinatie act-locatie. 

 Samenwerking met scholen en verenigingen. 

 Stimuleren van gezamenlijk overleg met de drie oever gemeenten Lingewaard, Berg en Dal 
en Rijnwaarden(Zevenaar) 
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Conclusie 
 
Het 3 Oever Festival 2016 is goed ontvangen. Het is nieuw in het gebied en moet nog landen, meer 
bekendheid krijgen.  Publiciteit heeft prioriteit. 
Publiek ,deelnemers en instanties waren over het algemeen enthousiast en kijken uit naar de 
volgende editie. 
Lokale ondernemers zijn soms nog wat afwachtend. Ze zij druk met hun bedrijf en zien vaak niet 
gelijk het nut voor hun onderneming.  Het zijn doeners en ze hebben niet zoveel tijd om ideeën te 
vormen. Ze hebben behoefte aan  een concrete taak/activiteit die past binnen hun bedrijfsvoering. 
Zo kunnen ze dan het festival mee dragen en vorm geven. 
Dit geldt op een bepaalde manier ook voor een gedeelte van het publiek. Zij willen ook graag een 
duidelijk uitgestippelde route door het festival. Er ligt hier zeker een taak voor de organisatie. 
Doordat het festival zich over zo’n groot gebied afspeelt is het belangrijk de bezoeker goede info en 
begeleiding te bieden bij het vinden van zijn route door het festival. De lokale ondernemer kan hier 
op inspelen door arrangementen aan te bieden waarin programma en verblijf worden gecombineerd. 
 
Door de vrijwillige inzet van mensen, bijdragen van bedrijven, organisaties, gemeenten en provincie 
is het gelukt om deze eersteling in de Gelderse Poort het licht te laten zien. Duidelijk een evenement 
met potentie dat ,nu het zich heeft laten zien, een groeiend draagvlak krijgt.  
Om het festival door te ontwikkelen en tot volle wasdom te laten komen is niet alleen een grotere 
organisatie noodzakelijk. Programmering, publiciteit, fondswerving, vrijwilligers coördinatie en het 
onderhouden van externe contacten vragen om verdere professionalisering. De verbindende rol die 
het festival wil spelen zal zich ook uiten in het initiëren van lokale en regionale culturele 
samenwerkingsprojecten met scholen, culturele verenigingen en sociale groeperingen . Dit vraagt 
investering zijn van  tijd, aandacht en energie .  
Buiten het verder uitwerken van het concept zal het aantrekken van mensen en middelen van groot 
belang zijn voor de voortgang van het 3 Oever Festival.  
Gezien de opzet van het festival, de grootte van het gebied, en de kleinschaligheid van de 
verschillende locaties zal de economische winst van het festival  vooral indirect zijn. Doordat het 
gebied meer in de aandacht komt zal de plaatselijke economie daarvan profiteren. In eerste instantie 
de toeristische sector en de horeca. Ook voor de culturele sector kan het een mooie impuls zijn. 
Plaatselijke kunstenaars en artiesten krijgen een podium en publiek en kunnen zo meer bekendheid 
krijgen en de streek op de culturele kaart zetten.   
Als  zodanig zal het festival voor de financiële middelen altijd afhankelijk blijven van externe 
middelen. Steun van sponsoren en subsidienten zal dan ook belangrijk zijn. Daarnaast streven we er 
naar om draagvlak voor deelprojecten te vinden bij directe betrokkenen.  
 
Namens Stichting 3 Oever Festival,    Servaas Beunk en Stefan Posthuma 
 

 
 
 
 
 
 
 


