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Bulletin Fagus biedt een overzicht van 
werkzaamheden van eenmanszaak Van der 
Leij advies beheer en management. Fagus 
verschijnt vier keer per jaar. 

Van der Leij a b m is een eenmanszaak en 
gestart in 2011. Ze ziet het als haar missie 
om ondersteuning te kunnen bieden aan het 
duurzaam onderhoud van bos, natuur en 
landschap, vanuit duurzaamheid en 
esthetiek. Door de combinatie van kennis, 
ervaring en kwaliteit ontstaat in goede 
samenwerking met de opdrachtgever een 
betekenisvolle ruimte. Deze publieke ruimte 
- uw particuliere ruimte - draagt naar zijn 
opvatting unieke betekenis in zich. Dit 
betreft zowel kleine- als grotere 
gebiedsdelen. Deze bijdrage wil hij graag 
leveren met het oog op gebruikers van nu 
en in de toekomst. Alleen zo kunnen we een 
leefbare en duurzame omgeving garanderen 
als belangrijke voorwaarde voor leven.  

 

 

Lezing IVN  

Recent verzorgde Van der Leij a b m een 
lezing voor het IVN-regio Leiden. Voor 

deze gelegenheid had zich in Austerlitz 
een gezelschap van ca. 50 man en 
vrouw verzameld, allen gepassioneerde 

natuurliefhebbers.  

 
Het laantje van Hobbema: perspectief 

De kwestie die aan de orde werd gesteld 
betreft het volgende: waarnemen van 

natuur en landschap is niet waardevrij.  

Ben je als `verteller van de natuur’ je 
voldoende bewust van het feit waarom 



je waardeert? Met het zien (en beleven) 

van landschap en natuur ontstaat een 
waardering. Dit geldt ook voor onze 
publieke ruimte in het algemeen. Dit is 

in de loop der eeuwen aan verandering 
onderhevig geweest. De vroege 
renaissance stelde de meetbaarheid der 

dingen centraal. De kennis die men 
verkreeg leidde tot de periode die we de 
Verlichting noemen. Het laantje van 

Hobbema is daar een goed voorbeeld 
van. In reactie hierop ontstond in de 
negentiende eeuw de Romantiek. De 

snelle (industriële) veranderingen in de 
natuur en het landschap deden de mens 
beseffen dat er afscheid genomen werd 

van een gesloten natuurlijk systeem.  

De natuur werd opnieuw ontdekt als de 
plaats waar God te vinden zou zijn. 

Landschap als mystieke plek waar 
woorden te kort schieten.  

 
Idee naar Caspar David Friedrich (19e eeuw) 

Alleen al deze kwestie benoemen, is 

volgens Van der Leij a b m van waarde. Het 
gaat immers om onze bemoeienis met 
landschap en natuur, er van uitgaande 

dat er een vorm van betrokkenheid 
bestaat bij natuur en landschap, ergo 
publieke ruimte.  Deze opvatting valt in 

veel gevallen te herleiden naar een 
romantische opvatting.  

Het probleem van Romantiek is wel dat 

ze onecht is. Tegelijkertijd kan deze 
Romantische benadering er wel toe 
aanzetten om verantwoordelijker- en 

daarmee bewuster om te gaan met 
natuur. Van der Leij advies, beheer & 

management biedt ondersteuning bij 

herinrichtingsvraagstukken op het 
niveau van de particulier, gemeente en 
provincie.  

Landgoedontwikkeling  

Van der Leij a b m vervult sinds kort de rol 
van adviseur bij stichting de Brookberg. 

In de komende jaren dient er een nieuw 
landgoed te verschijnen in het 
Limburgse landschap. De kwestie van 

het verdienmodel is voor de stichting 
een ingewikkelde. Enerzijds een drager 
zien te vinden, anderzijds dit in te 

kunnen passen binnen de aanwezige 
landschapsstructuur zonder afbreuk te 



doen aan de kwaliteit van de publieke 

ruimte vormt de uitdaging. Van der Leij a 

b m kiest voor participatie van 
medegebruikers en dialoog tussen deze 

deelnemers. Daartoe organiseert zij 
schetssessies met thee en koffie. 
Eigenaarschap vergroot immers 

commitment  

Tenslotte… 

Van der Leij a b m is nu te volgen op 

twitter...  

https://twitter.com/vanderleijabm	 

 

   
 
      
	


