
 

 

    Association des Amis de    

  l’Arboretum de La Tuillière 

                                                                         Le Soulet d’Ayen, december 2016 

 

Beste Vrienden, 

 

Ziehier de zesde jaarbrief van jullie Association des Amis de l’Arboretum de La Tuillière. Het afgelopen jaar 2016 

was opnieuw een druk en actief jaar. 

 

De leden 

Op dit moment zijn er 284 leden (tegen 285 in 2015), waarvan 99 ‘lid 

voor het leven’ (tegen 92 in 2015). Er waren twee bestuurs-

vergaderingen (7 mei en 18 december), alsmede één Algemene 

Ledenvergadering (7 mei). 

 

Bezoekers 

Tijdens de 9 weekenden ‘portes ouvertes’ waren er in totaal 280 bezoekers (gem. 31 per weekend). Er logeerden 43 

mensen op La Tuillière, ofwel in één van de huizen ofwel met eigen kampeerauto. Tijdens de grote regionale 

wandeling ‘La Boucle Des Plateaux 2016’ hebben 215 wandelaars het arboretum gepasseerd, o.a. langs de 13 grote 

foto’s van de expositie ‘Générations sous le charme des arbres’. In totaal hebben we ruim 1160 bezoekers welkom 

mogen heten in het arboretum (tegen 1203 en 2015).  

 

Activiteiten van de Association 

* Portes ouvertes 

Zoals gebruikelijk waren er in totaal 9 weekenden ‘portes 

ouvertes’ tussen maart en oktober. 

* ‘Année du Jardin’ 

In dat kader hebben we, samen met het Collectif ‘Le durable à son 

village’, 5 activiteiten georganiseerd:  

1. Een cursus fruitbomen-snoeien, met Alain Pepit en Jan Paauw; 

   6 februari, 37 pers.; 

2. Een ochtend ‘luisteren en herkennen van vogels’ in het arboretum, met Bernard Faurie; 

   5 juni, 6 pers.;  

3. Een tuinwandeling in Ayen, met Jérôme Perdrix, 10 juillet, 20 pers.; 

4. Wedstrijd ‘de hoogste zonnebloem en de grootste pompoen’: 25 deelnemers.  

    Prijsuitreiking in het Pavillon d’accueil met hapje en drankje (1 oct., 40 pers.)   

5. Ontwikkeling van een ‘zadenbank’ in het Maison du Développement Durable & des 

   Association (initiatief van Bernard Faurie). 

* Tentoonstelling ‘Générations sous le charme des arbres’ 

Officiële opening/onthulling door burgemeester Hélène Lacroix van de tentoonstelling in 

de grote feestzaal van Ayen (7 juli, ongeveer 70 pers.) 

 

Andere activiteiten 

* Opnieuw zijn er geboortebomen geplant in het dorp voor de 2015 borelingen. Elke 

boom heeft een gegraveerd bordje met de naam van de boom, alsmede de naam van het 

kind plus geboortedatum.  

* Het ‘Pavillon d’Accueil’ werd gebruikt voor: 

-  de Algemene Ledenvergadering, 7 mei 2016.  

-  drie keer een cursus boomverzorging en bomenkennis, docent Jordi  

   Ducheyron (33 participants in totaal). 

- Een expositie van Gabrielle Eichholz, artiste, in het kader van ‘Vari’Art’,  

  een regionaal circuit van een groot aantal exposities (30 bezoekers). 



* In april en mei ontving het arboretum in  totaal 60 leerlingen 

van het Lycée Horticole uit Voutezac en het Collège Bossuet uit 

Brive voor een rondleiding. 

* De stagiaire Sanne Post heeft gedurende een week meegeholpen 

met de activiteiten in het arboretum, een ‘stage agricole’. 

* Daisy De Sousa Pereira, landschapsarchitecte, heeft de 

inventarisatie van bomen en struiken in het arboretum afgemaakt. 

De bomenlijst op de website  is geactualiseerd. Zij heeft een 

nieuwe plattegrond getekend van het arboretum. 

* Opnieuw hebben ook dit jaar een aantal vrienden van het 

Arboretum bomen geplant voor een speciale gelegenheid: 

geboorte, verjaardag, ter herinnering aan….. 

* In augustus hadden we gedurende één dag een 

groep van 12 cursisten van een schilderscursus in 

La Boissière, Ayen. 

* Gestart : een kleine collectie vleesetende planten, 

geplant in een oude badkuip gevuld met een 

mengsel van turf en zand. 

* Een groep fietsers (association ‘Vélorution’) 

verbleef een nacht op het terrein, in het kader van 

de promotie van de fiets als transportmiddel tegen 

luchtverontreiniging. 

* Dankzij jagers is het aantal beverratten tot nul gereduceerd. 

* Voor de derde keer hebben onze  waterhoentjes gebroed, alleen zijn de 

kleintjes ten prooi gevallen aan …..? 

* Veel van onze eenden hebben gebroed. Jammer genoeg zijn er bijna geen 

jongen ontsnapt aan de nachtelijke rovers. Wel hebben zo’n 12 Canard de 

Barbarie (muskuseenden) overleefd dankzij de broedmachine en de veiligheid 

van de ‘eendenkooi’.  

* Onze verzameling eenden is uitgebreid met 2 koppels nieuwe 

soorten: bergeend en boom- of fluiteend. 

* Tijdens 8 zomerse ‘boerenmarkten’ in Ayen hebben we met 

vrijwilligerswerk (sjouwen van banken en tafels en het verkopen van 

frites) € 456 ‘verdiend’ voor de association. 

 * De association heeft de bomen geïnventariseerd en naambordjes 

gegraveerd voor een Engelse buurman. Een manier om iets te 

‘verdienen’ voor de association. 

 

Nieuwtjes van het arboretum 

* Wat het klimaat betreft : 2016 had een zachte winter, een zeer nat 

voorjaar, een zeer warme en droge zomer en 

een tamelijk droge en zachte herfst. 

Traditioneel vertoonden de suikeresdoorns, 

de ijzerbomen en enkele andere esdoorn hun 

prachtige herfstkleuren.  

* Het kleine ‘Nel Vink bosje’ (gekocht in 

2015), in het frans ‘la forêt des biz’arbres’, 

is schoongemaakt en toegankelijk gemaakt 

voor bezoekers. 

* In 2016 zijn circa 106 bomen en struiken 

geplant, o.a. in het kader van CO2 

compensatie.  

* Alle bomen en struiken uit 2015 hebben 

een gegraveerd naambordje gekregen. Ook 

zijn een flink aantal jonge bomen beschermd 

met kippengaas tegen reeën-schade. 

 



Het werk 

* Jan Paauw was de vaste ‘steun en toeverlaat’ tot maart. Toen werd 

hem een prachtige baan aangeboden als bedrijfsleider van een grote 

appelboomgaard. Hij is opgevolgd door Willem Straatman, die ons 

nu ter zijde staat met allerlei werk: verbreden van het toegangshek, 

snoei en onderhoud van bomen, maaien en hakselen, schilderen van 

de trekker, constructie van een trap naar de ‘Ruisseau de Tuillère, etc. 

* Een nieuw entree-informatie hokje is gebouwd door Martin 

Elderkamp.  

* De dijk van het grote meer is voorzien van een damwand: 3.5 m 

diep over een lengte van 40 m. Hopelijk is het lek nu gedicht!  

 

De vrijwilligers 

* Zoals elk jaar heeft de association hulp ontvangen van vele 

vrijwilligers bij allerlei klussen zoals hierboven genoemd. Hartelijk 

dank.  

 

Projecten in 2017 

* Doorgaan met planten van bomen voor CO2 compensatie. 

 * Opnieuw weekenden ‘portes ouvertes’ van maart tot november, 

in totaal 9 keer. 

* In samenwerking met Ayen en het collectif ‘Le durable a son  

   village’: 

 - de officiële start van de ‘zadenbank’. 

 - een wedstrijd ‘de hoogste zonnebloem en de grootste  

               pompoen’ 

- zorgen voor en planten van bomen, inclusief naambordjes,  

              voor de 2016 borelingen in Ayen. 

* Organisatie van het 6e Fête de l’Arbre 4 juin 2017. 

* Vrijwilligerswerk tijdens de zomerse ‘boerenmarkten’ in Ayen. 

* Verfraaiing van het arboretum: twee  uitgezette wandelingen, één 

educatieve wandeling met gps voor jongeren, en een gedetailleerde 

plattegrond van het arboretum. Een subisidie is toegezegd. 

  

 

 


