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    Association des amis de    

  l’arboretum de La Tuillière 

 
 

Beste leden, 

 

Hier is de eerste ledenbrief van “l’Association des Amis de La Tuillière”. 2011 is een actief jaar 

geweest met een aantal nieuwe ontwikkelingen. 

 

Leden: 

De vereniging is opgericht op 8 mei 2011 en telt op dit moment     leden, waarvan    leden voor het 

leven en  … jeugdleden.  Er zijn … leden in Frankrijk, … in Nederland, 4 leden wonen in 

Zwitsersland en 4 in de Verenigde Staten. 

Het is een prachtige score voor dit eerste jaar, maar we willen natuurlijk nog veel groter groeien. Doet 

allen uw best om de vereniging te laten groeien!!!! 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden dmv het formulier dat via de website: www.tuillière.nl is te 

downloaden. 

 

Bezoekers 

Bezoekers konden komen op de open dagen en het “Fête de l’Arbre”, maar ook na een telefonische 

afspraak. 

Tijdens de open dagen zijn er … bezoekers geweest. 

Op het “Fête de l’arbre” ongeveer 200-250. 

Na telefonische afspraak:  

Bovendien zijn er verschillende groepen schoolkinderen geweest: een project van fotograaf …Ruiz, 

die met de kinderen van de scholen van Ayen en Rosiers de Juillac een project heeft gedaan van 

fotografie in de natuur. Dit project leidt tot een tentoonstelling, die in januari 2012 in Ayen te zien zal 

zijn. 

 

Activiteiten van de vereniging 

Open dagen 

Er zijn 4 open dagen geweest en 2 open weekenden. Bezoekers konden vrij rondlopen en genieten van 

de bomen en struiken. 

Boomfeestdag 

Fête de l’arbre: in de herfst was er een dag met activiteiten rond het thema hout en bomen. Tijdens 

deze dag was er een officieel gedeelte, waarin Ayen Village Branché werd opgericht: Ayen profileert 

zich als dorp dat al het mogelijke doet om bomen te beschermen en de variatie van het aantal bomen te 

doen toenemen. Er is een handvest gemaakt, waaraan mensen zich dienen te conformeren. De 

bedoeling is dat andere steden en dorpen dit in het land gaan overnemen. Ook zijn er bomen geplant in 

het kader van het jaar van het bos en het oprichten van de vereniging. Het was een zeer geslaagde dag 

met stralend weer. In een eerdere mail heeft iedereen daarover kunnen lezen. Een dag als deze zal 

ieder jaar herhaald worden! In 2012 doen we het in het late voorjaar: 10 juni. 

Andere activiteiten: 

http://www.tuilliere.fr/
http://www.tuillière.nl/
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. In het kader van ‘un arbre une vie’ heeft de vereniging in april bomen geleverd en geplant voor alle 

nieuwgeborenen in Ayen in 2010. Iedere boom heeft een eigen bordje met de naam van de boom en de 

naam en geboortedatum van het kind. Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit. 

. In Brive is een powerpoint presentatie gegeven over het arboretum, in het kader van een 14-daagse 

actie van de stad Brive rond het behoud van bomen. 

 

Arboretum 

. Er zijn ongeveer 400 bomen en 200 struiken geplant in 2011. De meeste zijn geplant in het nieuwe 

gedeelte, waar alles is gerangschikt rond de gebruikswaarde van bomen. De bomen zijn geplant met 

flink wat compost en zijn voor 95% aangeslagen. 

. Een grote vrachtwagen heeft de Nederlandse spireacollectie van Wout en Anneke Kromhout 

gebracht. Naast 110 verschillende soorten spireastruiken (van de meeste soorten 3 exemplaren) 

kwamen er 20 verschillende soorten hortensia’s mee en veel bomen en andere struiken. Met hulp van 

een aantal vrijwilligers zijn al deze planten in een week geplant. Het heeft een prachtige impuls 

gegeven aan de ontwikkeling van het nieuwe arboretum. 

. Het jaar 2011 werd gekenmerkt door veel droogte en hoge temperaturen in voor- en najaar. Dit 

betekende dat we alle nieuwe planten zeker 5 keer uitgebreid hebben moeten water geven. Gelukkig 

kon dit met water uit het meer en uit de bron, met een pomp. Een watergeefactie duurde 10 uur. 

Gelukkig hebben vrienden, die kampeerden of in de huisjes/toren verbleven hierbij flink geholpen. 

. Alle bomen en struiken, die in 2009 geplant waren, zijn voorzien van een bordje met naam en 

oorsprong van de plant. 

. Er is een kunstwerk geplaatst van 2,5 meter hoog: Hahnemann, gemaakt van cortenstaal. Hij staat 

trots te kraaien.  

. Mart en Ine Elderkamp hebben een begin gemaakt met het bouwen van een uitkijktoren. In het 

voorjaar komen ze terug om dit prachtige bouwwerk af te maken.  

. Pat en Eric van Atwobois hebben een constructie gemaakt voor een bord bij de entrée van het nieuwe 

arboretum. In het voorjaar komt er een bord in met informatie over het arboretum. 

. Een grote, oude, meerstammige haagbeuk was dood en is omgezaagd. Dikke takken hebben gediend 

voor de bouw van het entréebord. Eén van de stammen gaat dienen als ondersteuning van het dak van 

het in 2012 te bouwen ontvangstpaviljoen. 

. Tijdens de boomfeestdag heeft Jordi Ducheyron (boomverzorger, boomsnoeier, die met groot gemak 

hoog de bomen inklimt) een grote uilenkast opgehangen.  

. Er is een begin gemaakt met groot snoeiwerk in het oude arboretum. Een aantal bomen gaan elkaar 

hinderen. De zeldzame blijven staan, de gewone zijn gesneuveld of sterk gesnoeid. Ook hier zijn we 

geholpen door enthousiaste liefhebbers van La Tuillière: Marja en Hugo de Winter. 

. Er is een toegangshek gemaakt voor het nieuwe arboretum  

. Theo Zandstra en  Frouktje Wolters hebben een oude, historische weg die over het arboretum loopt 

schoon en begaanbaar gemaakt. De weg leidt naar een prachtig beekje, dat vlak langs het land loopt± 

Ruisseau La Tuillère. 

 

Hulp vrijwilligers 

Alle activiteiten hadden niet kunnen plaatsvinden zonder hulp van vrienden van het arboretum. Veel 

vrijwilligers hebben zich ingezet! 

Het Fête de l’Arbre is bijna geheel georganiseerd door vrijwilligers uit het dorp. Bij de hierboven 

genoemde activiteiten zijn al veel helpers genoemd. Maar er hebben ook mensen geholpen met het 

maken van trapjes op het land en met maaien en allerlei andere grotere of kleinere klussen. Bij deze 

veel dank daarvoor! 

 

Plannen 2012 

De volgende activiteiten zijn gepland voor 2012: 

. bouwen van een ontvangstpaviljoen. Tegen alle verwachting in hebben we een vergunning gekregen. 

. Naast het paviljoen komt een Jeu de Boules veldje. 

http://www.tuilliere.fr/
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. Sponsors zoeken 

. Bruggetje over de greppel vernieuwen of versterken 

. Wandelroutes uitzetten 

. Bordjes bij de bomen zetten met toelichting over de gebruikswaarde 

. Fête de l’Arbre op 10 juni een middag-avond-activiteit 

. Plattegrond maken 

. Folder ontwerpen 
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