
In Rubens eigen persbericht lezen we: Vaar mee met de man in zijn kano. Op zijn tocht dwars door 

Nederland, van Lobith tot de Noordzee. De Rijn, één van de machtige aders die ons Nederland 

hebben gemaakt en gevormd. Levende Rivier is een pure natuurdocumentaire die natuur bijzonder 

dichtbij brengt. Via persoonlijke memoires gaat filmmaker & ecoloog Ruben Smit (maker van De 

Nieuwe Wildernis) steeds verder de rivier af. Een unieke expeditie met avontuurlijke overnachtingen 

langs de onbekende waterwegen. Vastgelegd in hoge kwaliteit natuurbeeld met alle planten en 

dieren die hij tegenkomt.                                                                                                                           

Spelend met licht, scherpte en compositie brengt Ruben Smit op zijn kenmerkende intieme wijze de 

schoonheid en verwondering voor de natuur heel dichtbij. Hij leert je kijken naar de Nederlandse 

natuur. Laat je zien wat je zelf niet zag. Als gids loodst hij ons met zijn mijmeringen door een nieuw, 

spectaculair deel van Nederland.                                                                                                                         

In Ruben Smit komt natuur en film samen; al jaren is hij als gepassioneerd ecoloog, fotograaf en 

filmer te vinden in elke uithoek van de Nederlandse natuur. Als filmregisseur van natuurfilms maakte 

hij zijn debuut met De Nieuwe Wildernis (2013) en de gelijknamige tv-serie bij de VARA. En dat 

smaakte naar meer. Daarnaast is hij gepromoveerd ecoloog bij de Wageningen Universiteit.             

De Levende Rivier is gemaakt door een grote crew van professionele natuurfilmers en fotografen. De 

documentaire is mogelijk gemaakt door partners; Rijkswaterstaat , K3Delta, stichting ARK. In alle 

seizoenen van 2014 en 2015 was de crew op pad in de rivieren; boven én onder water. Hij maakte 

gebruik van de nieuwste technieken; time lapse , slow motion, luchtopnamen, extreme macro (10:1 

vergroting), spy cams, wildlife cam’s en natuurlijk…… onderwaterfilmtechnieken voor unieke beelden 

onder water.  De documentaire is voorzien van heel bijzondere, minimalistische harp-muziek van 

Anne van Schothorst (www.harpandsoul.com). Een groot aantal eigenaren van natuurgebieden, 

waaronder Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en Natuurmonumenten, gaven Ruben en het team 

exclusief toegang om zeer bijzondere opnames te maken. Bezoek www.levende-rivier.nl                   

Wij denken u een mooi vervolg aan te bieden in de ontwikkeling van uw kennis over ons 

rivierenlandschap. We gaan volgende maand met u de op excursie (reserveer de ochtend van 

zaterdag 22 april in uw agenda tot in de vroege middag) naar de uiterwaarden rond Wijk bij 

Duurstede. Daarover later meer.  

 

 


