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Tekst: Elma Duijndam

Dit najaar heeft Expeditie Loe-

vestein meegedaan met ‘Loevestein 

Bewoond’, een jaarlijks spektakel in 

en rond het kasteel dat aansluit op 

de week van de geschiedenis. Het 

thema van de week van de geschie-

denis was dit jaar: ‘land en water’, 

een thema dat ook heel goed past bij 

Expeditie Loevestein.

  

Kunstenares Manon Rugge  heeft 

voor Expeditie Loevestein het the-

ma ‘meebewegen met het water’ 

vertaald in een natuurkunstwerk 

waar iedereen aan mee mocht bou-

wen. Elke deelnemer kreeg een stuk 

touw om zelf te versieren met na-

tuurlijke materialen. Met een stukje 

touw in je handen kijk je meteen 

anders naar de omgeving. Wat is 

geschikt? Past het bij de eerder ver-

zamelde voorwerpen? Wat is het 

eigenlijk? Allerlei vragen borrelen 

op. De versierde touwen werden 

opgehangen aan een constructie in 

het water, zodat er een soort gordijn 

ontstond dat meebewoog op het 

water. De echt stoere types trokken 

natuurlijk zelf een waadpak aan om 

hun stukje van het kunstwerk op te 

hangen. Gedurende het hele week-

end is het kunstwerk op deze ma-

Meebewegen met het water

Met Expeditie Loevestein willen het Wereld 
Natuur Fonds, Staatsbosbeheer en ARK Na-
tuurontwikkeling de jeugd betrekken bij 
de Nederlandse natuur in een veranderend 
klimaat. Daarom moeten we in de toekomst 
meer meebewegen met het water. Daar wordt 
al volop aan gewerkt door ruimte te maken 
voor de rivier, het inrichten van natuurlijke 
klimaatbuffers, enzovoort.

nier gegroeid. Het eindresultaat is 

prachtig geworden!

Het was erg grappig om op zondag 

te merken dat het kunstwerk ineens 

veel dieper in het water stond. Er 

is nog een geringe getijdenwerking 

ter hoogte van Loevestein (het was 

zondagochtend hoogwater), en het 

had ook stroomopwaarts erg veel 

geregend de dag ervoor.

Slot Loevestein ligt in een prachtig 

uiterwaardengebied, waar Maas en 

Waal samenkomen. De rivier krijgt 

hier meer ruimte om de gevolgen 

van klimaatverandering, zoals een 

grilliger waterpeil, op te vangen. De 

overheid werkt hier aan een dijkte-

ruglegging en geeft zo een deel van 

het land terug aan de natuur. 

Op pad gaan met Expeditie Loe-

vestein kan met schoolklassen, ver-

jaardagsfeestjes of ouders met kin-

deren. Het is goed te combineren 

met een bezoek aan Slot Loevestein.

Meer informatie:
www.expeditieloevestein.nl 
www.ark.eu

Elma Duijndam werkt bij de Stichting Ark.
Manon Rugge is kunstenaar en geïnteres-
seerd in beeld en de publieke ruimte. 
Email: manonrugge@gmail.com.

(foto: Manon Rugge)
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