
Jaarbrief 2010 voor        

‘Les Amis de La Tuillière’ 
 

Chèrs Amis! 

 

Voor de 12
e
 keer een overzicht van het wel en wee van het afgelopen jaar, een lustrumjaar (1990-

2010) en dat hebben we geweten…. 

 

* Nieuwe en oude vrienden 
Het afgelopen jaar hadden we, buiten het lustrum-

feest, 5 nieuwe vrienden voor het eerst op ons 

landje. Vanwege het lustrumfeest brachten 25 

mensen voor het eerst enkele dagen/nachten door 

op ons land. En dan waren er nog de 18 trouwe 

logeerders die, verspreid over het jaar, één of 

meerdere weken bij ons verbleven. Altijd leuk. 
        

 

* 4
e
 lustrum 2010 (28 juli-1 augustus) 

Dit was het absolute hoogtepunt dit jaar! Dankzij 

de onontbeerlijke hulp en inzet van velen werd 

het een heel groot succes. Op en rond het land 

verbleven zo’n 83 mensen, terwijl het open lucht 

slotdiner onder de Linde (zaterdag 31 juli) met in 

totaal 99 mensen werd genuttigd. Een hartverwar-

mende happening om 5 jaar op te teren. 

 
 

* Arboretum 
Groot nieuws: we hebben het aangrenzende land gekocht (5.1 ha). Inmiddels zijn de plannen 

ontwikkeld. Het arboretum wordt ingericht volgens het thema 'gebruikswaarde' van bomen. Straks 

kun je bv. zien welke soorten bomen Stradivarius gebruikte voor zijn violen, de bomen waar men 

honkbalknuppels van maakt, of uit welke bomen anti-kankermiddelen bereid worden. Alle bomen 

(90), die de gulle lustrumvierders gaven, krijgen zo een mooie plek, door ons verder aangevuld met 

andere bomen en struiken. In totaal zullen er in eerste instantie zo’n 400 geplant gaan worden. Dat 

gebeurt najaar en winter 2010 en voorjaar 2011. Ook zijn er plannen voor de constructie van een 

‘ontvangstruimte’ op het stuk land langs de weg omhoog. Wout & Anneke gaan hun tuinhuis + 

Spiraea collectie vanuit Nederland hierheen verplaatsen.  Enorme tegenvallers waren de twee 

nachtelijke bezoeken van wilde zwijnen!   

Zo’n 40% van de geplante bomen en boompjes waren 

losgewroet. Extra werk. Hopelijk zorgen schrikdraad, 

kippengaas en de plaatselijke jagers (jawel hoor!) er 

voor dat we hier voortaan van verschoond blijven. Er 

is al een kleine, diepe poel gegraven die gevoed wordt 

door een kleine bron (achter onze ‘kunstkoeien’) en er 

komt nog een tweede wat grotere vijver (étang) op een 
    



heel nat gedeelte van het nieuw verworven land. Er 

blijft dan een moerassig deel over, waar we watermin-

nende bomen gaan zetten. 

We hebben voor het onderhoud en exploitatie van het 

Arboretum een stichting opgericht (7 oktober 2010):  

Stichting Vrienden van Arboretum La Tuillière. 
 

Hopelijk geeft dat meer mogelijkheden, bv voor het aanvragen van subsidies. Ook hebben we voor 

2 dagen per maand een tuinman. 

 

* Dieren  

 

Natuurlijk waren er een flink aantal 

broedende eenden, maar opnieuw waren 

alle jongen binnen enkele dagen na uit-

komen verdwenen. Alleen ‘t waterhoen-

tje lukte het één jong groot te brengen. 

Meer succes hadden we met de eieren in  

de broedmachine: 4 kippeneitjes en 12 eieren van de grote Franse eenden. Allemaal uitgekomen en 

groot geworden. De eenden zullen worden genuttigd, evenals 2 kippen haantjes, de 2 hennen vinden 

in Nederland gelukkig een goed onderdak. 

Natuurlijk hadden we ook dit jaar weer last van ragondins (= beverrat) en vraat en veegschade door 

reeën. De ragondins zijn verdwenen door onze ‘heerlijke’ appeltjes en tegen de reeën helpt alleen 

nog plastic bescherming rond de bomen en de jacht….. 

En niet te vergeten hadden we op het nieuwe land de wilde zwijnen (zie boven). 

 

* Kunst & Kitch  

Ook dit jaar weer enkele aanwin-

sten. Allereerst ‘De Bouwer 3’ van 

Riesjart Bus (ons eigen cadeau tgv 

4
e
 lustrum). Verder het schilderij 

‘Linné’ van Van Hoylandt, een 

trompe l’oeil. Helaas heeft kitch 

‘Beauty’ op het bankje bij de oude 

eik boven op de westhoek het ein-

delijk begeven ….  
Ook kregen we op het lustrum kunst als cadeau: een schommelend duo van keramiek, een 

Zimbabwaans ijzeren haantje, en niet te vergeten het grote weerhuis, het grote houten ‘accueil’ en 

de Zwitserse eenden van bamboewortel.  En last but not least: er werden door alle feestgangers 

handgeschilderde bomenbordjes gemaakt. 

 

* Bouwen  
Tegen het bestaande houthok is een tweede geheel houten hok aangebouwd. Inmiddels ligt dit 

tjokvol met ‘eigen’ hout van het land. 

 

* www.tuilliere.nl We houden de website zo goed mogelijk up to date. Een ieder is uitgenodigd de 

website te bezoeken. 

Voor jullie allemaal een heel gelukkig en gezond 2011 

gewenst en weet dat jullie altijd van harte welkom zijn en 

blijven op ons Franse ‘landgoed’. 


