
Beleef het 3 Oever Festival 
 
Published on 2016 op LinkedIn 
 

 
 
Alie Engelsman 
Coördinator 3 Oever Atelier Route, 3 Oever Festival 

In het 3e weekend van september 2016 vindt in de Gelderse Poort 
het 3 Oever Festival plaats. Het festival start op vrijdagmiddag 16 
september op de Kop van Pannerden. Daarna worden er een 
weekend lang allerlei activiteiten aangeboden in een prachtig 
wandel- en fietsgebied, doorkruist door 3 grote stromen, namelijk 
de Rijn, de Waal en het Pannerdens Kanaal. De Stichting 3 Oever 
Festival wil met dit evenement de Gelderse Poort als 
recreatiegebied op de kaart zetten en de drie oevers met elkaar 
verbinden. 

Wat vorig jaar begon als een fietstocht met muzikale omlijsting op verschillende plaatsen 
langs de route, groeit uit tot een 3-daags evenement in een groot gebied, waarin bezoekers 
kunnen genieten van natuur en cultuur in de ruimste zin van het woord. Mensen hebben bij 
een festival het beeld van een afgebakend terrein waar verschillende optredens of 
tentoonstellingen zijn. Het 3 Oever Festival geeft het woord festival een extra dimensie, 
namelijk die van de natuurbeleving. 

De organisatoren Servaas Beunk en Stefan Posthuma over het doel van het festival: 

“We organiseren voor onze gasten in de Gelderse Poort een feestje voor iedereen, 
laagdrempelig en open. Voor jong en oud, cultuurliefhebber en natuurliefhebber, voor 
mensen met een gevulde beurs en mensen met een kleine portemonee, met professionals 
en amateurs. Bezoekers kunnen genieten van verschillende muziekoptredens, 
theatervoorstellingen en kunst, maar ook actief deelnemen aan een aantal workshops. 

In principe is het festival gratis toegankelijk. Voor een paar activiteiten zal betaald moeten 
worden. Dit jaar zal het 3 Oever Festival een ‘no-budget’-festival worden. We haken aan bij 
wat het gebied al biedt. Zo betrekken we de muzikale optredens die verschillende 
horecagelegenheden organiseren bij het festival en zetten we een Open Atelier Route op de 
kaart, van kunstenaars in het gebied die hun atelier voor de gasten openstellen, al dan niet 
met een muzikaal optreden. Daarnaast zijn er al artiesten die zich spontaan aanmelden om 
op te treden tijdens het 3e weekend van september.” 
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Anders dan de festivalbeleving op een locatie waar verschillende activiteiten plaatsvinden 
zullen de gasten zelf naar verschillende locaties toe moeten fietsen of wandelen. Ze worden 
niet continu vermaakt, maar zichzelf moeten vermaken door te genieten van de natuur. We 
zullen wel zorgen voor wat verrassende festivalelementen onderweg. Bezoekers hoeven niet 
een bepaalde route af te leggen. Iedereen kan zelf bepalen wanneer hij welke locaties 
bezoekt. De Stichting 3 Oever Festival zorgt er voor dat in kaart wordt gebracht welke 
activiteit waar, wanneer en op welk tijdstip plaatsvindt. Ook de eet- en slaapgelegenheden in 
het gebied worden voor de festivalgangers duidelijk in kaart gebracht. 

De activiteiten van publiekstrekkers als Fort Pannerden en Kasteel Doornenburg worden in 
het programma opgenomen, die op hun beurt iets extra’s doen voor het festival. Er wordt ook 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verhalen die het gebied kent op te tekenen. “De 
prachtige natuur in het gebied zorgt op haar ‘gewone’ manier ook voor een bijzondere 
beleving, want het lied van een rietzanger kan je toch ook een festivalgevoel geven,” aldus 
Beunk. 

Meer informatie over het 3 Oever Festival is te vinden op de website http://3oeverfestival.nl/ 
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