
 

 
 



 

Productie 
Ruben Smit Productions 
 
Events, PR & Marketing  
Marjet Heins van Ruben Smit Productions marjetheins@rubensmitproductions.nl of 06-53930553 
• Evt bieden wij ondersteuning bij verzenden persbericht (vinden van adressen media bijv).  
• Interviews met Ruben via Marjet Heins (zie boven) 
 
Booking & speciale vertoningen 
Miranda Horsmeijer, van Liefland Services – miranda@wadfilm.eu  
 
Beeldmateriaal 
Filmposter, foto’s zijn rechtenvrij (met bronvermelding) te downloaden op www.wadfilm.nl/pers 

 
Social platforms 
Met name in oktober/ november delen we backstage clips, beautyclips etc via onze socials. Voel je 
vrij om die te linken of te embedden. Zie:  

o www.youtube.com/wadfilm  
o www.facebook.com/wadfilm  
o www.twitter.com/waddefilm 
o www.instagram.com/wadfilm 

• Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=ho6eaEhcoeg  
 
Bioscooprelease: 4 oktober 2018 
Lengte film: 93 minuten 
  



 

 
Regie   Ruben Smit, Melchert Meijer zu Schlochtern 
Productent  Ruben Smit Productions 
Camera  Ruben Smit, Melchert Meijer zu Schlochtern, Ruurd Jelle van 

der Leij, Paul Klaver, Youri van Es, Jeroen Verhoeff, Wim van 
Egmond, Mainblades, Tim Visser, Roel Diepstraten, Jan Karel 
Lameer, Jorn Theelen 

Geluid  Olivier Nijs, Ruben Smit, Melchert Meijer zu Schlochtern 
Scenario  Ruben Smit 
Tekst   Ruben Smit, Mathijs Deen, Rob Buiter 
Montage  Ruben Smit, Melchert Meijer zu Schlochtern, Ozan Olcay 
Voice-over  Gijs Scholten van Aschat 
Muziek Martin Fondse in samenwerking met Lavinia Meijer, Sytze 

Pruiksma, Nynke Laverman 
 
 
 
 
 



 

  



 

PERSBERICHT / SYNOPSIS 
 
WAD; overleven op de grens van water en land 
Ode aan het Waddengebied 
  
WAD brengt de kijker het Waddengebied zoals je nog nooit hebt gezien. Alle dieren, vogels 
en planten, het zand, het weer en de seizoenen in één adembenemende film. De 
bioscooprelease van de film staat gepland op dierendag: 4 oktober 2018. Vanaf 2 oktober 
zijn er door het hele land voorpremières. 
 
WAD wordt de eerste Nederlandse natuurfilm over het Waddengebied. Ruben Smit en zijn 
crew laten een registratie zien van dit unieke Nederlandse natuurgebied en al haar 
bijzondere natuurfenomenen, zowel onder- als bovenwater en in elk jaargetijde. Met 
filmbeelden waarvan u zich serieus zal afvragen of dit echt Nederland is. De vele honderden 
grijze zeehonden bij elkaar op de zandplaten doen eerder denken aan Antarctica en het 
Noorderlicht aan de Noordpool, maar alles is gefilmd op de Waddenzee en de eilanden. 
 
Een film die dit unieke en zeer dynamische natuurgebied in beeld brengt als nooit tevoren; 
van de microscopisch kiezelwieren onderaan de voedselketen tot aan de slechtvalk en de 
grijze zeehond. Met de nieuwste apparatuur en filmtechnieken, zoals; timelapses, drones, 
microfotografie en onderwatercamera’s weet de crew de bijzondere natuur van de Wadden 
vanuit alle perspectieven te vangen. 
 
Ruben Smit: “Het Waddengebied verdiende al jaren een echte, goede natuurfilm. Al vóór De 
Nieuwe Wildernis liep ik met het idee om deze film te maken. Het Waddengebied is rauw en 
puur – in al haar schoonheid. Soms moesten we wel drie keer terug voor dat ene mooie shot, 
waarvan we wisten dat het er was, maar ook dat het vreselijk moeilijk was om het te maken. 
Maar als het er dan is,… dat is zo gaaf. Mijn doel is om een film te maken die leest als een 
goede roman; geen sprookje, maar de rauwe pure schoonheid van de Nederlandse natuur.’ 
 
  



 

 
Facts 
- Alles is gefilmd in het gehele Nederlandse Waddengebied; van het Marsdiep tot de Eemshaven 
- Er zijn meer dan 40 geluiden van zand en meer dan 70 geluiden zee opgenomen 
- Het is de eerste Nederlandse film in 4K 
- 300 draaidagen, 500 uur materiaal en 5 jaar filmen met een crew van 15 man 
- Er is een apart educatieproject met speciaal ontwikkelde clips voor basisscholen en middelbare 

scholen – gratis beschikbaar via www.wereldwad.nl  
- Het script is jaren van te voren al gemaakt waarbij een a-lijst (must have) en een b-lijst (nice to 

have) van scenes is gekozen. Uiteindelijk is het gros van de b-lijst is gehaald 
- Unieke niet eerder gefilmde scenes: 

o De duo jacht van de slechtvalken (wetenschappelijk ook nooit eerder vastgelegd) 
o De geboorte van de gewone zeehonden 
o Dat zeehonden moeders meerdere jongen van andere moeders voeden 

- Noorderlicht komt voor in april en oktober en is vooral goed te zien vanaf Terschelling. De 
uitbarsting in de film is gemaakt op 7 maart 2014 

- Wat niet is gelukt: de geboorte van de grijze zeehonden. Vooral omdat die midden in de winter 
in de nacht hun jongen baren  

- De mens komt niet expliciet in beeld, maar als je goed kijkt is de menselijk invloed wel overal 
aanwezig 

- Er komt nog een art-fotoboek 
 
Unieke beelden super dichtbij 
 
De crew wist beelden te maken die nog nooit eerder zijn gemaakt. Onderwater filmen is bijvoorbeeld 
in de troebele Waddenzee een grote uitdaging. En met speciale technieken is het microleven in beeld 
gebracht. Maar ook de jacht van de slechtvalk, de geboorte van zeehonden in het wild, eindeloze 
sterrenhemels, unieke natuurfenomenen zoals springtij, noorderlicht en een bevroren ijszee 
passeren de revue. Alles is gefilmd alsof je er zelf naast de zeehond op de zandbank ligt te zonnen. 
De film is zonder subsidies gemaakt en in nauwe samenwerking met vele lokale partners, 
natuurorganisaties, onderzoekers, recreatiebedrijven en overheden. Alleen dankzij hun (logistieke en 
financiële) hulp en advies is WAD mogelijk gemaakt. 
 
Het geluid sleept je mee 
 
Dat komt samen met het geluid, wat je letterlijk meeneemt onder het ijs, in het zand en op het wad. 
Je hoort het geluid van het gras zoals het bergeendje dat ook hoort. De muziek is speciaal 
gecomponeerd voor de film en tijdens de montage. Daarbij wordt nauw samengewerkt met een 
groot aantal Nederlandse topmuzikanten zoals Nynke Laverman, Lavinia Meijer, Martin Fondse, Sytze 
Pruiksma en Sofia Dragt. 
 
 
Première 
 
Op 1 en 2 oktober 2018 gaat WAD, overleven op de grens van water en land, in première in 
Leeuwarden in het WTC, waar voor de theaterproductie Stormruiter een waddenlandschap is 
nagebouwd. In deze setting wordt dit decor omgebouwd naar een filmzaal voor meer dan 2000 
mensen. Daarmee wordt het de grootste première van een Nederlandse natuurfilm ooit. Deze 
spectaculaire opening is een nauwe samenwerking met Ruben Smit Productions en de Leeuwarder 
Courant geheel in stijl van de film opgezet; puur, groots en ongeëvenaard.  
 
  



 

 
 
 
 
 
Ruben Smit  
Filmproducent, -regisseur, ecoloog & natuurfilmer Wad 
Als filmregisseur van natuurfilms maakte ecoloog en natuurfilmer Ruben Smit zijn debuut 
met De Nieuwe Wildernis (2013) en de gelijknamige tv-serie bij de VARA. In 2014 won hij 
voor deze film als regisseur de Rembrandt prijs en het Gouden Kalf. In 2016 is Ruben 
uitgeroepen tot grootste nationale natuurkenner in de eerste Nationale Natuurquiz. Eind 
2016 was de natuurdocumentaire ‘Schatkamer van de Veluwe’ op NPO2 en in 2015/2016 is 
‘Levende Rivier’ te zien geweest op NPO2 én in diverse bioscopen en filmhuizen door heel 
Nederland. Ook produceert en presenteert hij sinds 2013 jaarlijks meerdere blogs voor het 
tv-programma VARA’s Vroege Vogels. Wad; overleven op de grens van water en land is zijn 
nieuwste filmische project. Hij werkte er vijf jaar lang aan en het resultaat is een ware ode 
aan het waddengebied. Vanaf 4 oktober 2018 in de bioscoop. Ruben Smit is 47 jaar, 
getrouwd en heeft drie kinderen. Hij woont in Leuvenheim. 
 
 


