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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.

Coöperatie des Lands
Dit jaar is Van der Leij a b m actief
betrokken geraakt bij de coöperatie des

Van der Leij a b m is een eenmanszaak en

lands. In nauw contact met specialisten

gestart in 2011. Ze ziet het als haar missie

kon werk worden gemaakt van een

om ondersteuning te kunnen bieden aan het

aantal bijzondere projecten.

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.

Samenwerkingsovereenkomst Gravenbol
In veel gevallen blijkt de beschikking over
een lange adem voorwaardelijk. Dit was
bijvoorbeeld merkbaar in de totstandkoming
van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst

tussen het Recreatieschap en Stichting Wijk
nog Leuker. Door bemiddeling van Van der
Leij a b m in relatie tot de Gravenbol bij Wijk
bij Duurstede is de overeenkomst gesloten.

betreft vrijwilligersactiviteiten in de
natuur en het landschap door
christelijke vrijwilligers. Het duurzaam
onderhoud vanuit een sterk ethische
inslag brengt overal in Nederland

De verkoop van de gronden aan de

vrijwilligers bij elkaar. Voor meer

Gemeente Wijk bij Duurstede is in de

informatie verwijzen we naar de website

afrondende fase.

van A Rocha NL.
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Jaarlijks is Van der Leij a b m actief in

Aan het eind van het jaar 2016 is de

diverse vormen van nascholing. Zo ook

nieuwe website van Van der Leij| advies

in het bos en natuurbeheer. De
gevolgen van vraatschade door grofwild
vormden dit jaar een belangrijk thema.
Mede in de advisering en het beheer
werd waardevolle kennis opgedaan.

beheer & management gelanceerd. Trots
zijn we op het resultaat en hopen
klanten goede informatie te kunnen
bieden!
Tenslotte…

Van der Leij| advies beheer & management
wenst u een gelukkig en gezond 2017!

Pro Silva beheer

A Rocha

Van der Leij a b m is actief betrokken bij
het werk van A Rocha op vrijwillige
basis. Ze vervult het werk van
penningmeester van deze stichting met
ANBI-status. Het werk van A Rocha

