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    Association des Amis de    

  l’Arboretum de La Tuillière 

                                                                        Ayen, december 2013 

 

Beste Vrienden, 

 

Hierbij de derde jaarbrief voor de leden/vrienden van de Association des Amis de l’Arboretum de La 

Tuillière. 2013 was opnieuw een actief jaar met velerlei ontwikkelingen. 

 

Leden 
De vereniging telt op dit moment 187 leden (was 175), waarvan 61 leden voor het leven (was 41) en 

31 (was 23) jeugdleden (tot 25 jaar). Er zijn 39 (was 43) leden woonachtig in Frankrijk, 136 (was 119) 

in Nederland, 6 in Zwitsersland en 4 in de Verenigde Staten. In 2013 zijn er netto 12 nieuwe leden bij 

gekomen. Natuurlijk willen we  nog veel groter groeien. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden met het 

formulier op website www.tuilliere.nl. 

In mei werd de Algemene Ledenvergadering van de Association gehouden.  

 

Bezoekers 
Er waren open dagen, het ‘Fête de l’Arbre’, maar ook na een telefonische  

afspraak bezochten mensen het arboretum. Tijdens de open dagen en ‘sur  

rendez-vous’ waren er in totaal 352 bezoekers (in 2012: 277). 

Tijdens het ‘Fête de l’Arbre’ (16 juni 2012) waren er 472 mensen (in 2012:  

307). In  het afgelopen jaar waren er 56 logés die kampeerden of in één  

van de gastverblijven verbleven. In totaal waren er in 2013 825 bezoekers  

(in 2012 bijna 700). 

 

Activiteiten van de vereniging 
Open dagen 

Traditiegetrouw waren er weer open dagen tussen mei en oktober: 6 open weekenden. Bezoekers 

konden vrij rondlopen en genieten van wat het park te bieden heeft. 

Boomfeestdag 

‘Fête de l’Arbre’: in de zomer (16 juni) was er opnieuw een dag met activiteiten rond het thema ‘hout 

en bomen’. Natuurlijk was er weer een officieel gedeelte met toespraken, gevolgd door het ‘onthullen’ 

van drie geplante bomen voor: ‘Villes et Villages branchés’, ‘Ayen, le durable a son village’ en na-

tuurlijk was er ook een boom geplant ter gelegenheid van het derde Fête de l’Arbre. 

In 2014 zal het Fête de l’Arbre opnieuw in de zomer zijn: zondag 15 juni. 
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Andere activiteiten en gebeurtenissen: 

* Opnieuw heeft de Association in het kader van ‘Un arbre, une vie’ in april bomen geleverd en 

geplant voor alle nieuwgeborenen in Ayen in 2012. Iedere boom kreeg een eigen gegraveerd bordje 

met de naam van de boom en de naam en geboortedatum van het kind (ceremonie in gemeentehuis 6 

april). Dit is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. 

* 2 april was er een grote happening in de Salle de Fêtes, Ayen, bij de lancering van ‘Ayen, le durable 

a son village’. Honderden belangstellenden, de wanden waren versierd met grote collage-foto’s van 

het Arboretum. 

* De Algemene Ledenvergadering van de Association werd gehouden op 4 mei 2013. Toegetreden tot 

het bestuur zijn Cathy Barbosa en Jerôme Perdrix. 

* Ook dit jaar hebben weer een aantal  Amis de La Tuillière bomen laten planten voor speciale 

gelegenheden: geboorte, verjaardag, ter herinnering, etc. 

* Opnieuw was er in het kader van ‘CO2 compensatie’ nieuwe aanplant. 

Deze keer van een Viburnumcollectie. Met dank aan Jordi Ducheyron 

van ‘Arbres à Pics’, onze professionele bomensnoeier. 

* In september 2013 besteedde de regionale Franse televisie uitgebreid 

aandacht aan de CO2 compensatie en werden opnames gemaakt in het 

Arboretum. 

* In oktober was er een vergadering van het Collectif d’Ayen, onze 

Association en het CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envir- 

onnement de la Corrèze). In principe gaan we samenwerken. 

* Het paard Etoile, eigendom van bovenburen Rougier, dat bij ons al 

een paar jaar logeerde (en het gras kort hield), is in oktober overleden. Zij werd meer dan 30 jaar, was 

uitgegleden, had een been gebroken en moest worden afgemaakt. Triest. 

* In het afgelopen jaar hebben veel eenden gebroed. Helaas zorgden allerlei  

‘rovers’ er voor dat van alle jongen er slechts één eend volwassen is geworden…..  

Alle meertjes zijn bevolkt met één of meer beverratten, ze zijn heel tam en we  

hebben besloten ze maar te laten leven. Veel kwaad kunnen ze eigenlijk niet doen.  

Tegen de glazen schuifdeuren van het Pavillon d´Accueil heeft zich een ijsvogeltje 

dood gevlogen. Overdag hebben we nu de gordijnen dicht. 

 

Arboretum 
* De plattegrond van het arboretum, gedrukt op duurzaam materiaal, met daarop aangegeven twee 

   wandelroutes is op verschillende plaatsen op het terrein aangebracht. 

  * 2013 was wat weer betreft redelijk normaal, met uitzondering van een heel nat  voor-

  jaar. Alleen zorgde een plaatselijk heftige storm eind augustus voor flink wat schade 

aan bomen.    * In 2013 zijn in totaal circa 250 bomen en struiken geplant, inclusief de struiken in het 

  kader van CO2 compensatie (‘Arbres à Pics’). De meeste zijn, evenals vorige jaren, 

  geplant in het  nieuwe gedeelte, waar alles is gerangschikt rond de gebruikswaarde van 

  bomen. Ook zijn er een flink aantal tijdelijk in de moestuin geplant om ze eerst wat 

  groter te laten groeien. 

  * Alle bomen en struiken, die in 2011/2012 waren geplant waren, zijn voorzien van een 

identificatie    bordje met naam en oorsprong van de plant, alsmede jaar van planten. Tevens zijn een 

                       flink aantal bomen voorzien van een bescherming met kippengaas tegen de reeënvraat. 

* Tussen het oude en nieuwe terrein hebben een aantal vrienden opnieuw over een grote afstand het 

   hek en prikkeldraad weggehaald en er zijn veel struiken (o.a. Sleedoorn) verwijderd. Er zijn nu  

   nog meer prachtige doorgangen en een aantal grote oude bomen staan mooi vrij. 
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* In de loop van het jaar is de bouw van het ontvangstpaviljoen, binnen zowel als buiten, geheel en al 

afgerond. Met dank aan al diegenen (in totaal 35!) die de afgelopen 2 jaar hebben meegeholpen er een  

prachtig gebouw van te maken! Ook de ruimte rond het Pavillion is klaar: leisteengrind op worteldoek, 

een kleine Pétanque-baan en een prachtige trap die naar de voordeur leidt. 

Tijdens het Fête de l’Arbre diende het Pavillon als tentoonstellingsruimte: schilderijen en sculpturen 

van Sébastien Barroukh. Het Pavillon is zelfs al enkele malen voor bijeenkomsten en vergaderingen 

door anderen gebruikt. 

* In het najaar is kleine loods gebouwd (3x5 m), met een open  

voorkant én met een toilet voor de bezoekers (met dank aan  

Jan Paauw). De loods is bedoeld als onderkomen voor een aantal  

werktuigen. 

* In oktober werd een grote houthakselaar aangeschaft. Het  

apparaat wordt aangedreven door de tractor. Het kan zonder  

moeite takken tot 10 cm doorsnee verwerken. Het hakselspul  

wordt rond de bomen en struiken verspreid. Het verbranden  

van grote takkenstapels is hiermee voorbij. Een fantastische  

aanwinst! 

 

Hulp vrijwilligers 
* Zoals elk jaar is de Association ook in 2013 bij alle hiervoor  

genoemde activiteiten door veel vrienden geholpen. Het grote  

aantal vrijwilligers en hun enorme inzet blijft ongelofelijk en  

hartverwarmend!  

* Het ‘Fête de l’Arbre’ is en blijft zo succesvol dankzij de inzet  

en samenwerking met vrijwilligers van het ‘Collectif associatif: 

le durable a son village’ uit Ayen. 

* Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor Alain Goy,  

ex tuinman, die als vrijwilliger elke woensdagmiddag allerhande 

klussen in het arboretum komt doen. 

     

Plannen voor 2014 
De volgende activiteiten staan gepland voor 2014: 

* Fête de l’Arbre op zondag 15 juni van 10:00 tot 18:00 uur 

* Invulling van de samenwerking met het CPIE: Centre Permanent 

   d’Initiatives pour l’Environnement de la Corrèze 

* Website (Tuilliere.nl) herzien, met goede database van het bomenbestand 

* Naambordjes graveren van de in 2012 en 2013 geplante bomen  

* Nieuwe leden werven en oude leden behouden. 

* Folder ontwerpen en maken 

* Bouwklaar maken van het terrein waar de houten ‘dôme’ van ‘A two Bois’ komt te staan. Tevens 

   transporteren en assembleren/opbouwen van deze ‘Dôme de La Tuillière’. 
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