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Jaarverslag 2010  
 
Bestuur 

In februari werd de Werkgroep Behoud de Zuidereng opge-

heven. Hiske Korsmit nam afscheid en gaf het stokje over 

aan Pieter Augustinus, voorzitter van de Stichting Vrienden 

Soester Eng. Dirk de Wit werd bestuurslid van de Stichting 

en bleef, nu vanuit het stichtingsbestuur, secretaris van het 

Soester Eng Netwerk. Ellen ten Berge is per 1 juni 2010 

afgetreden en stelde zich niet herkiesbaar. Het secretariaat 

van de Stichting werd overgenomen door José Bijman. Kees 

Waagmeester is penningmeester van de Stichting en voert de 

administratie van het donateurbestand. Henk Korten werd in 

2010 actief bestuurslid van de Stichting.  

 

Soester Englezing 

De jaarlijkse Soester Englezing werd gehouden door Tom 

Bade, op 25 maart 2010 in de Molenaarskamer. Het thema 

was de economische waarde van natuur en landschap.  

 

Verkiezingen gemeenteraad   
We hebben een actieve bijdrage geleverd aan de gezamenlij-

ke oproep van diverse groene organisaties om ‘groen’ te 

gaan stemmen en aldus bij te dragen aan  een ‘groen’ raads-

programma na de verkiezingen.  

 

Actie Engwachter  
In april kreeg de Actie Engwachter een vervolg met het 

uitdelen van een flyer op de Eng.  

 

Visie en Beeldkwaliteitplan  
De gemeente gaat een nieuw bestemmingsplan maken voor 

de hele Soester Eng. Er is gesproken met wethouder Mid-

delkoop en na de verkiezingen met wethouder Witte. Met de 

laatste is afgesproken dat we een actieve rol gaan vervullen 

bij het maken van een beeldkwaliteitplan voor de hele Eng.  

Ter voorbereiding daarvan is in september een brainstorm-

sessie gehouden, waaraan deelgenomen werd door diverse 

betrokkenen. Doel: het formuleren van een Visie op de Eng 

die als basis kan dienen voor een Beeldkwaliteitplan. Een 

conceptvisie is besproken tijdens een nieuwe sessie in no-

vember, waarna verschillende aanwezigen nog een schrifte-

lijke reactie gegeven hebben. Deze Visie is vervolgens be-

sproken in het Soester Eng Netwerk en aangeboden aan B. 

en W. van Soest.  

 

Plan Molenschot  

Er was contact met de gemeente Soest en Stichting Woon-

zorg over het plan Molenschot. Er zou een nieuw plan ko-

men met minder woningen. Maar in november werd bekend 

dat de gemeente Soest toch akkoord gaat met het oude plan. 

We blijven de ontwikkelingen volgen.   

 

Werkgroep Oude gewassen  
Er werd een aanzet gemaakt om te komen tot een werkgroep 

Oude gewassen.  

 

Contacten en aandachtspunten   
-  Chalonhofgroep 

-  Provincie Utrecht over ontwikkelingen rond provinciale 

Structuurvisie  

-  Appartementencomplex Kerkstraat 58-60. We blijven 

waakzaam.  

-  Grafheuvel  

-  Vereniging Nederlands Cultuurlandschap  

-  Landschapsbeheer Nederland 

 

 

Activiteitenplan 2011  
 

Plan Molenschot  
We blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.  

 

Soester Englezing 24 maart  

Donateurs en relaties worden hiervoor uitgenodigd. 

 

Soester Eng Netwerk  
Het Soester Eng Netwerk zal ook in 2011 weer bijeen ko-

men.  

 

Oprichting werkgroep Oude gewassen  
Het idee om de teelt van oude gewassen op de Eng te stimu-

leren, zal in 2011 worden uitgewerkt.  

 

Contact met boa’s over handhaving  
Er zal contact opgenomen worden met de bijzondere opspo-

ringsambtenaar in verband met de handhaving op de Eng 

(honden, paarden, gemotoriseerd verkeer, enz.).  

 

Periodiek overleg met gemeente Soest  
Er wordt naar gestreefd dat er in 2011 periodiek overleg 

komt met de wethouder en/of betrokken ambtenaren.  

 

Activiteiten ontwikkelen die voortvloeien uit de Visie  
Divierse punten uit de Visie zullen uitwerking behoeven, 

bijv. waar het gaat om beheer, educatie, enz.  

 

Presentatie van Visie en Beeldkwaliteitplan  
De Visie zal gepresenteerd worden aan de gemeente en de 

pers.  

 

Nieuw bestemmingsplan Noordelijke en Zuidelijke Eng  
De gemeente Soest komt in 2011 met een nieuw bestem-

mingsplan voor de noordelijke en zuidelijke Eng. Wij zullen 

de ontwikkelingen nauwlettend volgen.  

 

Aandachtspunten  

Grafheuvel, appartementen Kerkstraat, Provinciale Struc-

tuurvisie, Chalonhofgroep.  

 

Cursus WABO (NMU) 
In januari zullen we, in samenwerking met de Natuur- en 

Milieufederatie Utrecht (NMU), in Soest een informa-

tie/cursusavond organiseren over de nieuwe WABO (Wet 

Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).  


