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    Association des Amis de    

  l’Arboretum de La Tuillière 

                                                                        Ayen, december 2012 

 

Beste Vrienden, 

 

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

Tuillière. 2012 was opnieuw een actief jaar met velerlei ontwikkelingen. 

 

Leden 

De vereniging telt op dit moment 175 leden (was 144), waarvan 41 leden voor het leven (was 8) en 23 

(was 18) jeugdleden (tot 25 jaar). Er zijn 43 leden woonachtig in Frankrijk, 119 in Nederland, 6 in 

Zwitsersland en 4 in de Verenigde Staten. In 2012 zijn er dus 31 nieuwe leden bij gekomen. Natuurlijk 

willen we  nog veel groter groeien. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden met het formulier op website 

www.tuilliere.nl. 

Eind april (28
e
) was de 1

e
 Algemene Ledenvergadering van de Association. 

 

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  277 bezoekers (in 2011 

235). Tijdens het ‘Fête de l’Arbre’ (9 juni 2012) waren er 307 mensen (in 2011 ca 225). De 

kleuterschool uit Ayen vierde hun jaarlijkse schoolreisje in het 

arboretum, dat waren inclusief begeleiders 110 personen. In 

totaal waren er in 2012 bijna 700 bezoekers. 

 

 
Activiteiten van de vereniging 

Open dagen 

Evenals in 2011 waren er, verspreid over het jaar, 4 open dagen en 2 open weekenden. Bezoekers 

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

Boomfeestdag 

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

bomen’. Tijdens deze dag was er een officieel gedeelte, waarin een aantal plechtige beloften werden 

gedaan o.a. het ‘afzweren’ van het gebruik van pesticiden in de gemeente Ayen. Natuurlijk werd er 

ook een boom geplant ter gelegenheid van het 2
e
 Fête de l’Arbre. In 2013 zal het Fête de l’Arbre zijn 

in de zomer: zondag 16 juni. 

http://www.tuilliere.fr/
http://www.tuillière.nl/
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Andere activiteiten: 

* Opnieuw heeft de Vereniging in het kader van 

‘Un arbre, une vie’ in april bomen geleverd en 

geplant voor alle nieuwgeborenen in Ayen in 

2011. Iedere boom kreeg van ons een eigen 

gegraveerd 

bordje met 

de naam 

van de 

boom en de 

naam en geboortedatum van het kind. Dit is een jaarlijks 

terugkerende activiteit. 

* In december werden 35 bomen, voornamelijk bosplantsoen uit 

Nederland, geplant rond het meer van de visvereniging in Ayen. 

* Een aantal vrienden van La Tuillière hebben bomen laten 

planten voor speciale gelegenheden: geboorte, verjaardag etc. 

* Stage: het arboretum heeft stage verleend aan 2 scholieren uit Zwitserland. Ze hebben 3 weken hard  

gewerkt: dagelijks dieren verzorgen, allerhande snoeiwerk, een eendenhok bouwen, een groendak 

aanleggen, enz. 

 

Arboretum 

* Er is een plattegrond van het arboretum gemaakt, met daarop aangegeven twee wandelroutes. 

* Het jaar 2012 werd gekenmerkt door warmte in het vroege voorjaar, gevolgd door een korte 

vorstperiode. In de zomer een droogte periode waardoor we in augustus een grote reddingsactie 

moesten uitvoeren: 20 uur water geven om de nieuwe aanplant te redden. Uiteindelijk viel bij ons de 

schade gelukkig mee. 

* In het afgelopen jaar zijn in totaal ongeveer 300 bomen en struiken geplant, inclusief 62 bomen in 

het kader van CO2 compensatie (‘Arbres à Pics’). De meeste zijn, evenals in 2011, geplant in het 

nieuwe gedeelte, waar alles is gerangschikt rond de gebruikswaarde van bomen. 

* Alle bomen en struiken, die in 2010 en een deel van de bomen van 2011 geplant waren, zijn 

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

* Tussen het oude en nieuwe terrein heeft Jonathan Alford over een grote afstand het hek en 

prikkeldraad weggehaald en er zijn veel struiken verwijderd. Er zijn nu prachtige doorgangen en een 

aantal grote oude bomen staan mooi vrij.      

* In het voorjaar werd begonnen met de bouw van het ontvangstpaviljoen. In de winter                                                                         

waren het grondwerk en de fundering gereed gemaakt. In april werd daadwerkelijk begonnen met de 

constructie van het 6-hoekige houten gebouw. In september was de buitenkant gereed, inclusief 

overdekt terras, jeu de boules-veld en een groen-dak van Sedum. In het midden prijkt een hoofdstam 

van de vorig jaar omgezaagde zieke haagbeuk die de grote dakbalk ondersteunt, 2 stammen 

ondersteunen het dak van het terras en weer een andere stam is omgetoverd tot een prachtige tafel in  

http://www.tuilliere.fr/
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de ontvangstruimte. Alle eer voor de ontwerpers en bouwers van het pavillon: Atwobois in Ayen!  

* Er is een toegangshek gemaakt voor het nieuwe terrein van het arboretum.  

 

Hulp vrijwilligers 

Bij alle hierboven genoemde activiteiten hebben veel vrienden geholpen. Het grote aantal vrijwilligers 

en hun enorme inzet is ongelofelijk en hartverwarmend! Bij deze veel dank daarvoor! Het ‘Fête de 

l’Arbre’ is bijna geheel georganiseerd door vrijwilligers uit Ayen. 

    

Plannen 2013 

De volgende activiteiten staan gepland voor 2013: 

* Fête de l’Arbre op zondag 16 juni van 10:00 tot 18:00 uur 

* Binnenwerk van het Pavillon d’Accueil: electra, isolatie, wanden etc 

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

* Naambordjes graveren van de in 2011 geplante bomen  

* Nieuwe leden, maar ook sponsors werven. 

* Wandelroutes uitzetten in het arboretum 

* Laatste bordjes bij de bomen zetten met toelichting over de gebruikswaarde 

* Folder ontwerpen en maken 

 

http://www.tuilliere.fr/

