
Boek beschrijft successen Millingerwaard 
 
Wat is er mooier dan je passie te delen met anderen? Dat geluk is Fokko Erhart ten deel 
gevallen met het verschijnen van zijn boek ‘Natuurontwikkelingen in de Millingerwaard’. 
De natuurbeheerder en natuurfotograaf heeft in eigen beheer een boek gepubliceerd met 
deze naam. In woord en beeld presenteert hij zijn liefde voor deze prachtige uiterwaard 
die in het hart van de Gelderse Poort ligt. Een gebied dat in de top 10 van de Nederlandse 
natuursuccessen thuishoort. Een bijzonder gebied ook, want de mens heeft besloten om 
de natuur hier de ruimte te geven. Het doel van het boek is om bezoekers uit te nodigen 
om zelf te komen kijken. Om te beleven wat in woord en beeld zo moeilijk te vatten is: 
genieten! 
 
Het 64 pagina’s (formaat 15x21 cm) 
tellende boekje bevat 57 foto’s. Zes 
hoofdstukken informeren de lezer over de 
vele aspecten van deze uiterwaard. Een 
project dat veel spelers met elkaar verbindt, 
van overheden, via natuurbeheerders en 
ontgrondingsmaatschappijen tot lokale 
ondernemers. Dankzij de financiële steun 
van 25 van die organisaties is het mogelijk 
geworden om dit boekje te maken.  
 
Het boekje start met ruim honderd jaar 
oude foto’s van de toen aanwezige 
steenfabrieken. Steenfabrieken die de basis 
hebben gelegd voor een nieuwe kijk op de 
uiterwaarden in Nederland. Waarbij ruimte 
is gemaakt voor de rivierveiligheid door de 
uiterwaard te verlagen. Vernieuwend 
waren ook de ideeën over de 
toegankelijkheid; mensen werden en 
worden nadrukkelijk uitgenodigd om te 
komen kijken. Kijken naar grote grazers als 
paard en rund. De spectaculaire vegetatieontwikkeling als gevolg van de inzet van deze 
dieren, waarbij planten massaal tot bloei komen en verdwenen soorten weer terug zijn. 
Omstandigheden waar vogels goed in gedijen. In een gebied dat bekend staat als de meest 
woordenrijkste uiterwaard voor libellen in Nederland, met de hoogste dichtheden aan 
bevers en waar recentelijk zelfs de Otter weer gezien is. Hopelijk raakt u na het lezen 
geïnspireerd om daar te gaan wandelen of fietsen. Wellicht treft u daar dan een Otter of een 
andere onverwachte ontmoeting, want hoewel het boekje actueel is blijft de natuur van de 
Millingerwaard toch nog regelmatig verrassen. 
 
Het boekje “Natuurontwikkeling in de Millingerwaard” is te bestellen door een email met je 
naam en adres te sturen onder vermelding van “Boek Millingerwaard” naar: 
Fokko@wildernisfoto.nl of per adres: Lippe Biesterfeldstraat 29-1, 6824 LK Arnhem.  
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