
 

     STICHTING VRIENDEN SOESTER ENG 
      www.SoesterEng.nl 
 

 

Jaarverslag 2011  
Bestuur  

In 2011 groeide de stichting Vrienden Soester Eng naar 70 

donateurs. Het bestuur van de stichting bestond ook in dit 

jaar uit de personen Pieter Augustinus (voorzitter), José 

Bijman (secretaris), Kees Waagmeester (penningmeester), 

Dirk de Wit (secretaris van het Soester Eng Netwerk) en 

Henk Korten. Het was een druk jaar voor het bestuur, dat 

kwam onder meer doordat de gemeente Soest in hoog tempo 

haar bestemmingsplannen actualiseert.  

 

Wabo-informatieavond  
Op 13 januari kwam Arnold Korste van de NMU (Natuur- 

en Milieufederatie Utrecht) op uitnodiging van de stichting 

Vrienden Soester Eng naar De Kwekerij voor een 

informatieavond over de nieuwe WABO (Wet Algemene 

Bepalingen Omgevingsrecht). Het was een leerzame avond, 

waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van 

diverse bewonersgroepen uit Soest, waaronder 

ChalonhofGroen en Vereniging Vrij Polderland.  

 

Soester Englezing  
De jaarlijkse Soester Englezing voor onze donateurs en 

andere belangstellenden vond plaats op 31 maart 2011 in de 

Molenaarskamer. Spreker was drs Henk Baas, hoofd 

Landschap a.i. bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

De titel van de lezing was “Verder met het Verleden”. Het 

was opnieuw een leerzame avond, waarbij vooral de 

maakbaarheid van het landschap voor velen een “eye-

opener” was.  

 

Oude gewassen  
De aandacht voor oude gewassen is in 2011 nog niet 

uitgewerkt.  

 

Bestemmingsplannen en Provinciale Structuurvisie  

Wij schreven uitgebreide reacties/zienswijzen op  

• het voorontwerp Bestemmingsplan De Eng 

(inclusief een alternatief, dat wij maakten in 

samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht, 

voor het plan Lanser op de Noordelijke Eng)  

• het ontwerp Bestemmingsplan Soest Midden en 

Zuid (in verband met Kerkstraat 56-58); we hebben 

erover ingesproken tijdens De Ronde in oktober.  

• het voorontwerp Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie; we hebben een kopie van onze 

reactie gestuurd aan wethouder Witte en de 

fractievoorzitters in de gemeenteraad.  

Deze reacties/zienswijzen zijn te lezen op onze website 

www.SoesterEng.nl . 

 

Bouwplan Groot Engendaal aan de Molenstraat  
We hebben ingesproken in de eerste Ronde in maart. Na 

veel onduidelijkheden komt er nu een nieuw plan.  

 

Postzegelbestemmingsplan Molenschot  

Er komt waarschijnlijk weer een nieuw plan van Woonzorg. 

Tot die tijd komt er geen aanpassing van dit kleine 

bestemmingsplan.  

 

Landelijk gebied  

We hebben de lezingen van de gemeente Soest over het 

Landelijk gebied bijgewoond en we hebben deelgenomen 

aan de werksessies hierover.  

 

Contacten en aandachtspunten in 2011  
- NMU (diverse contacten)  

- Grafheuvel  

- beplanting rond volkstuinen  

- Landschapsbeheer Nederland/Landschap Erfgoed Utrecht  

- gemeente Soest  

- Cultuurdag leerlingen Baarnsch Lyceum  

- onderzoek studenten Wageningen naar De Eng in Oirschot  

- op verzoek van een bewoonster van De Eng voor haar een 

aangepaste flyer gemaakt ivm hondenoverlast  

- folders uitgedeeld en boekjes verkocht bij de Windhond 

tijdens Nationale Molendag in mei, op de Oogstdag in juli 

en op de Monumentendag in september  

- kennismaking met het bestuur van stichting De Windhond.  

- verkeersafwikkeling Chalonhof na nieuwbouw.  

- bijeenkomst Soester Eng Netwerk in november  

 

Activiteitenplan 2012  
 

Ontwikkeling relevante nieuwe Bestemmingsplannen en 

Provinciale Structuurvisie  
We blijven de desbetreffende plannen kritisch volgen en 

zullen zonodig reageren.  

 

Plan Molenschot  
We zullen ook de nieuwe ontwikkelingen kritisch blijven 

volgen. Punten van aandacht zijn daarbij: het voorkomen 

van overschrijding van de rode contour, de nokhoogte van 

de villa’s aan de rand van de Eng in verband met de 

landschappelijke inpassing, en de doorzichten vanaf de 

Molenstraat.  

 

Bouwplan Groot Engendaal aan de Molenstraat  

We wachten de nieuwe plannen af en zullen daar zonodig op 

reageren. Omdat binnen de rode contour gebouwd gaat 

worden, is vooral de landschappelijke inpassing van belang, 

met name qua uitzicht vanaf De Eng.  

 

Soester Englezing  
Donateurs en relaties zullen weer worden uitgenodigd voor 

de Soester Englezing.  

 

Soester Eng Netwerk  
Het Soester Eng Netwerk zal ook in 2012 weer bijeen 

komen.  

 

Oude gewassen  

Het idee om de teelt van oude gewassen op de Eng te 

stimuleren, zal in 2012 worden uitgewerkt.  

 

Activiteiten naar aanleiding van de Visie  
Diverse punten uit de Visie zullen uitwerking behoeven, 

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


