
Association des Amis de l’Arboretum de La Tuillière. 19310 Ayen, tel. 0555841290,  www.Tuilliere.fr,  

Credit Cooperatif 41020022899 
 

 

 

    Association des Amis de    

  l’Arboretum de La Tuillière 

                                                    Le Soulet d’Ayen, december 2015 

 

Beste Vrienden, 

 

Hierbij de 5e jaarbrief voor de leden/vrienden van de Association des Amis de l’Arboretum de La 

Tuillière. 2015 was weer een actief jaar met velerlei ontwikkelingen. 

 

Leden 
De vereniging telt op dit moment 285 leden (was 212), waarvan 92 leden voor het leven (was 65) en 

41 (was 32) jeugdleden (tot 25 jaar). Er zijn 94 (was 50) leden woonachtig in Frankrijk, 177 (was 150) 

in Nederland, 4 in Zwitsersland, 2 in België en 8 in de VS. In 2015 zijn er netto 73 nieuwe leden bij 

gekomen. 

Er waren verschillende vergaderingen voorafgaande aan het Fête de l’Arbre. Het bestuur vergaderde 

21 december en de 4
e
 Algemene Ledenvergadering van de Association werd gehouden op 9 mei..  

 

Bezoekers 
Er waren open week-ends, het ‘Fête de 

l’Arbre’, maar ook na een telefonische 

afspraak bezochten mensen het arboretum. 

Tijdens de open dagen en ‘op afspraak’ 

waren er in totaal 910 bezoekers (in 2014: 

589). 

Tijdens het 5
e
 ‘Fête de l’Arbre’ (5 sept 2015) waren er 190 mensen (in 

2014: 496). In  het afgelopen jaar waren er 65 logés die kampeerden of 

in één van de gastverblijven verbleven. In totaal waren er in 2015 1165 

bezoekers (in 2014: 1085). 

 

Activiteiten van de vereniging 
Open dagen 

Traditiegetrouw waren er 6 open weekenden van mei tot oktober. 

Bezoekers konden vrij rondlopen en genieten van wat het park biedt. 

Boomfeestdag 

‘Fête de l’Arbre’ (voor de 5
e
 keer): in de nazomer (5 sept) 

rond het thema ‘Une soirée dans l’Arboretum’. Er was een 

officieel gedeelte met toespraken, gevolgd door het 

‘onthullen’ van boom ter gelegenheid van het 5
e
 Fête de 

l’Arbre. Dit jaar werden subsidies ontvangen van de Conseil 

Régional de Limousin en de Conseil Général de Corrèze. 

Tijdens het Fête de l’Arbre diende het Pavillon d’Accueil  als 

tentoonstellingsruimte: ‘de bijen’ van Philippe Pacaud en ‘de otter’ van het GMHL. 

 

Andere activiteiten en gebeurtenissen: 

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

voor alle 7 in 2014 nieuwgeborenen in Ayen. Iedere boom kreeg een gegraveerd bordje met de naam 

van de boom en de naam en geboortedatum van het kind. 

* Het Pavillon d’Accueil werd gebruikt voor: 
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- de Algemene Ledenvergadering van de Association 

op 9 mei 2014 (14 aanwezigen) 

- een power point presentatie door Koos Slob: 

‘Quelques curiosités de l’arboretum’ (50 aanwezigen) 

- vieren van een speciale verjaardag (3x) 

- 5x een professionele cursus 

‘Boomonderhoud/bomenkennis’ door Jordi Ducheyron (in 

totaal 44 deelnemers) 

- een zomerse expositie van Nelly Dubain in het kader van 

Vari’Art (een regionaal samengestelde kunstroute van allerlei 

kunstenaars) 

* In januari zijn circa 76 leerlingen van de Landbouwschool in 

Voutezac, onder leiding van enkele docenten, 2 dagen met 

onderhoudswerk bezig geweest in het arboretum. 

* De stagiaire Cecilia Ferté heeft in het voorjaar haar ‘stage in 

het groen’ afgesloten 

* Daisy de Sousa Pareira, een studente van de Landbouwschool 

in Voutezac, heeft een 3 weekse stage gedaan en alle bomen van het 

nieuwe land geïnventariseerd, de bomenlijst op de website geactualiseerd 

en ze heeft een nauwkeurige plattegrond van het nieuwe land gemaakt. 

* Opnieuw hebben dit jaar een aantal Amis de La Tuillière bomen laten 

planten voor speciale gelegenheden: geboorte, verjaardag, herinnering, etc. 

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

Uitbreiding van de Viburnumcollectie. Met dank aan Jordi Ducheyron van 

‘Arbres à Pics’, onze professionele bomensnoeier. 

* Dankzij de plaatselijke jagers is het aantal beverratten (Ragondins) terug 

gebracht tot 1. 

* Voor de 2
e
 keer heeft ‘ons’ koppel waterhoentjes gebroed en weer met 

succes 2 jongen groot gebracht (met een nest in de onderste takken van de 

Taxodium op het eilandje in het meer). 

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

‘rovers’ er telkenmale 

weer voor dat de jongen binnen 1 of enkele dagen verdwijnen. In totaal 13 

jongen van de Muskuseenden zijn groot geworden omdat we ze apart 

hadden gezet in een beschermde omgeving.  

* Een groot foto project: ‘Générations sous le charme des arbres’. Er zijn 

tien grote familiefoto’s van tenminste 3 generaties (1x1,5 m op zeildoek 

geprint) onder een bijzondere boom gemaakt. Ze vormen samen een 

tentoonstelling. Voor dit project hebben we 2 subsidies gekregen (van de 

regio Limousin en van het département Corrèze) en we hebben geld 

opgehaald dmv crowd-funding. De tentoonstelling is gepland voorjaar 

2016. Hartelijke dank aan alle donateurs.  

 

Nieuws over het Arboretum 

* 2015 begon met een zachte winter, een nat voorjaar, een warme, extreem droge zomer (inclusief een 

hittegolf) en een droog en zacht najaar. De suikeresdoorns en de Parrotia’s kleurden in de herfst heel 

fraai rood/oranje. 

* In 2015 is een klein stukje aangrenzend bos aangekocht (ca 3000 m²) 

 * In 2015 zijn ongeveer 80 bomen en struiken geplant, inclusief de struiken in het kader van CO2 

compensatie. Ook zijn er een aantal tijdelijk in de moestuin geplant om ze eerst wat groter te laten 

groeien. We zijn voorzichtig begonnen met de aanplant van aantal bamboe-soorten. 

* Wout en Anneke Kromhout zijn verder gegaan met uitbreiden van hun collectie struikkamperfoelies 
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* Alle bomen en struiken, die in 2014/2015 waren geplant 

waren, zijn voorzien van een identificatiebordje met naam en 

oorsprong van de plant, alsmede jaar van planten. 

Bescherming met kippengaas tegen de reeënvraat blijft 

noodzakelijk. 

* Opnieuw zijn tussen het oude 

en nieuwe terrein over grote 

afstanden hek en prikkeldraad 

weggehaald en er zijn veel 

struiken en kleine bomen (o.a. 

sleedoorn, meidoorn, kardinaalsmuts, es) verwijderd. Er zijn nu nóg 

meer prachtige doorgangen en een aantal grote oude bomen staan mooi 

vrij. 

 

Werkzaamheden 
* Jan Paauw heeft het afgelopen jaar naast groot snoeiwerk vele andere 

werkzaamheden verricht, met als uitschieter een fraaie houten hang-

brug over het moerasmeertje (lijkt op Erasmusbrug, Rotterdam) 

* Ter gelegenheid van ’25 jaar La Tuillière’ hebben op initiatief van Ine 

en Mart vele vrienden van corten-staal een 3 m hoge boom gemaakt  

 

Hulp vrijwilligers 
* Zoals elk jaar is de Association ook in 2015 bij alle hiervoor 

genoemde activiteiten door veel vrienden geholpen. Het grote aantal 

vrijwilligers en hun enorme inzet blijft hartverwarmend!  

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

samenwerking met vrijwilligers van het ‘Collectif associatif: le durable à 

son village’ uit Ayen. 

     

Plannen voor 2016 
* Een klein moeras voor vleesetende planten 

* Doorgaan met aanplant van Spirea’s, viburnums en bamboes  

* Doorgaan met planten in kader van CO2 compensatie 

* Begeleiden van 2 stagiaires uit Zwitserland gedurende 3 weken 

* Inventarisatie van bomen en struiken en plattegrond van het oude land 

* Leveren en planten van boompjes voor de nieuw geborenen 2015 in Ayen 

* In samenwerking met de gemeente Ayen: 

 - ‘het jaar van de tuin’, met enkele exposities in het Pavillon d’Accuaeil 

 - een expo over het arboretum in het ‘Maison du Développement Durable’ in Ayen 

 - een ochtend ‘luisteren naar en ontdekken van vogels’ in het arboretum 

 - 8 weekends ‘open deuren’ tussen maart en oktober 2016 

 - een planten-markt 
 

 


