
Verslag van de bijeenkomst rondom het Puntersbosje  -  12 juli 2018  

De belangstelling van de omwonenden van het Puntersbosje om mee te komen denken en 
praten over de toekomst van het Puntersbosje was verheugend groot.  
 
Judith van Tongeren en Yvonne Meesters (Groener Mildam) hadden bij het bosje hun tent 

opgeslagen om op locatie in gesprek te komen met omwonenden.  Na alle commotie rondom de 
rigoreuze kap van het bosje tegenover de tennisbanen was besloten om onderhoud aan het 
Puntersbosje beter te communiceren met de bewoners en hen meer bij het proces te betrekken.   
 
Van de gemeente Heerenveen waren aanwezig: Hanneke Huisman (afd. IBOR), Hendrik Kromkamp 
(wijkbeheer) en Marc Jense (wijkmanager). Herman Miedema was er namens het bestuur van PB 
Mildam en John Melis, ecoloog.  

 
Yvonne deed een oproep om in een positieve en opbouwende sfeer met elkaar vooruit te kijken en 
de gemaakte fouten in het verleden te gebruiken om ervan te leren voor de toekomst.   
Op deze manier kunnen we in Mildam met elkaar werken aan gemeenschapsvorming (Mienskip) en 

in het klein iets goeds bijdragen aan een wereld, waarin we dagelijks de onvruchtbare gevolgen 
zien van negativiteit, kritiek, oordelen en argwaan.  Wellicht kunnen we daarmee een plusje van 
‘Mienskip plus’ verdienen.   

 
Piet Riemersma werd in het zonnetje gezet. Samen met anderen heeft hij met hart en ziel het 
bosje 40 jaar onderhouden en verzorgd. Hij vindt het tijd om het stokje over te dragen.  
Onmiddellijk bleken enkele omwonenden bereid om deze verzorging en een stuk onderhoud over te 
nemen (onder wie Jan Oord en Paula Poel). 
 
Er is op deze avond nog niets besloten omtrent de toekomst van het bosje. Daarover kan nog 

steeds op deze site of via mail of gesprek meegedacht worden.  
Maar uit alle inbreng op deze avond kan een voorlopige conclusie getrokken worden:  
 
Men wil het bosje behouden. Het is uniek. Onderhoud is nodig in de vorm van gefaseerde kap van 
bomen, met name de hoge eiken die aan het voetpad (Aylvalaan) erg overhangen richting huizen. 
Dit in verband met de veiligheid.  

Ook in het bosje moet gekapt worden om weer wat licht in het bosje te brengen en de 
onderbegroeiing daarmee te stimuleren. De wens is geuit dit in samenwerking met - en in 
wederzijds overleg te doen tussen gemeente en bewoners, die er verstand van hebben (onder wie 
Herman Miedema , Jan Oord en Piet Riemersma).  
 
John Melis zal onderzoek doen naar de natuurwaarde (biodiversiteit, aanwezige diersoorten) en 
hij zal daarvan een verslag schrijven. Een aantal omwonenden weten wat er allemaal huist in dit 

bosje. Ook hier kan uitwisseling tussen John en bewoners meerwaarde hebben. 
 
Het is fijn, dat ook kinderen een speelplek vinden in dit bosje, zolang ze maar geen takken 
afbreken of afzagen om hutten te bouwen.  
 
Het plaatsen van bijvoorbeeld een picknicktafel om een ontmoetingsplek te creëren werd door 
enkele bewoners afgewezen uit angst voor zwerfvuil, dat gebruikers zouden achterlaten. 

 
Tot slot maakte de groep na een kop koffie of thee met brownies, een wandeling rondom en door 

het bosje in een gemoedelijke sfeer. En daarmee werd deze excursie op locatie een succes. 
 
Yvonne Meesters 
Namens Groener Mildam 

 
 


