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Dit is een uitgave van het vernieuwde 
bulletin Fagus. Dit bulletin biedt een 
overzicht van werkzaamheden van 
eenmanszaak Van der Leij advies beheer & 
management. Faus verschijnt 4 x 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 daar 
waar mogelijk aan het duurzaam onderhoud 
van bos, natuur en landschap, met oog voor 
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 onze opvatting unieke 
betekenis in zich. Dit betreft zowel kleine- 
als grotere gebiedsdelen. Deze bijdrage wil 
ik 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.  

 

Introductie:   Vanwaar dit adviesbedrijf ? 
De termen duurzaamheid en esthetica 
klinken in veel gevallen als te mooie 
woorden die de lading maar 
mondjesmaat bedekken. Toch is het de 
bedoeling om aandacht te besteden aan 
belangwekkende ontwikkelingen op het 
gebied van natuur- en 
landschapsbeheer, cultureel erfgoed en 
zelfs wetgeving. Uiteraard tegen de 
achtergrond van duurzaamheid en 
esthetiek. Tevens biedt het een 
gelegenheid om inzage te krijgen in de 
bedrijfsactiviteiten die door Van der leij 
advies beheer en management voor uw 
terrein, vastgoedobject, personeel 
kunnen worden ingezet.   

Duurzaamheid, wat verstaan we 
daaronder? In het beroemd geworden 
boekje cradle to cradle van William Mc  

Donough en Michael Braungart wordt 
via de metafoor van de kersenboom 
uitgelegd waar duurzaamheid over gaat. 
De boom geeft bloesem en vruchten. 
Het afval dat de boom produceert 



verrijkt de boom en haar omgeving. Dit 
afval is daarmee ondeelbaar van het 
totale proces. De schrijvers geven aan 
dat duurzaamheid vooral lokaal van 
aard is, waarbij we moeten erkennen dat 
er wederzijdse afhankelijkheid bestaat 
tussen alle actoren in het proces. Dit 
geldt volgens de schrijvers ook het 
menselijk ontwerp. Dit ontwerp is 
afhankelijk van de natuurlijke wereld 
met vele brede en gevarieerde 
consequenties op elke schaal.   

In die zin wil Van der Leij advies beheer 
en management de uitdaging aan om 
dit voor opdrachtgevers mede te 
kunnen realiseren; of het nu een 
beheerplan betreft, dan wel de 
(her)inrichting van bestaande tuinen en 
parken, de duurzaamheid staat voorop.  

 
Afbeelding 1. Kersenboom  

Esthetica is een tweede term die om 
verdere uitleg vraagt. De term betekent 
kort samengevat de leer van het schone. 
Toch is het goed om dit begrip te 
verbreden.  

`Het schone’ lijkt nogal persoonlijk – en 
daarmee willekeurig- van aard. De 
opvatting is echter dat een schoon 
ontwerp wel degelijk rust op bepaalde 
verklaarbare fundamenten. Vitrivius 
(85- 20 v Chr.) noemde drie 
fundamenten voor goede architectuur, 
te weten schoonheid (venustas), 
stevigheid (firmitas)en nuttigheid 
(utilitas). Passen we dit voor hier toe -
bij wijze van voorbeeld- op een ontwerp 
of inrichting van een terrein. Op basis 
van deze drie basisvoorwaarden 
verkrijgt een ontwerp of (her)inrichting 
esthetische kenmerken.  

De combinatie van duurzaam en 
esthetisch biedt dan ook de laatste 
invalshoek. Denkend aan het voorbeeld 
van de kersenboom waarbij de 
afhankelijkheid van de elementen 
centraal staat om de toegevoegde 
waarde te kunnen realiseren, ontstaat 
de attitude waar Van der Leij advies, 
beheer en management naar streeft. De 
combinatie met de esthetica op basis 
van de drie fundamenten venustas, 
firmitas en utilitas biedt het fundament 
voor de publieke ruimte. Deze ruimte 
zal als gevolg hiervan langer meegaan. 
De status van consumeerartikel 
verdwijnt.  

Tegen deze achtergrond ziet van der leij 
advies beheer en management haar 
toegevoegde waarde in het groen 
ondernemen.  

Thijs Jan van der Leij 	


