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Jaarverslag 2012  
Bestuur  
Eind 2012 telde de stichting Vrienden Soester Eng 75 dona-
teurs. 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 Kor-

ten. Het was opnieuw een druk jaar voor het bestuur, vooral 

omdat de nieuwe bestemmingsplannen ‘De Eng’ en ‘Soest 

Midden en Zuid’ in dit jaar werden afgerond en door de 

gemeenteraad van Soest werden vastgesteld.  

 

Soester Englezing  
De jaarlijkse Soester Englezing voor onze donateurs en 

andere belangstellenden vond plaats op 22 februari 2012 in 
de Molenaarskamer. Spreker was landschapsdeskundige 

Simon Klingen, verbonden aan de Stichting Utrechts Land-

schap. De titel van de lezing was “Duizend jaar akkerbouw 

op de Soester Eng; en nu …?”. Het verhaal was algemener 

dan de titel deed verwachten, maar de sterke interactie van 

de spreker met het publiek maakte veel goed. 

 

Dichter bij de Eng 
Samen met Boekhandel van de Ven is een tentoonstelling 

georganiseerd van ingelijste gedichten met bijbehorende 

foto’s over de Eng, die veel aandacht heeft getrokken. 
 

Dichtwedstrijd over De Eng 
Deze heeft een flink aantal korte verzen opgeleverd, waaruit 

er een drie à vier zijn gekozen om als bordtekst te worden 

gebruikt. De borden worden gemaakt door Ad van de Grift. 

 

Oude gewassen  
Vanwege de vele andere activiteiten is het thema ‘oude 

gewassen’ is in 2012 nauwelijks aan bod gekomen.  

 

Bestemmingsplannen en Provinciale Structuurvisie  
Wij hebben deelgenomen aan overleg over een aantal nieu-
we Bestemmingsplannen (“Soest Midden en Zuid”, “De 

Eng”, “Landelijk Gebied” en “Soestdijk”) en de Provinciale 

Structuurvisie 2013-2018 en, waar zinvol, gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid tot inspraak.  

Uitgebreide reacties/zienswijzen zijn geschreven op  

• het (voor)ontwerp Bestemmingsplan De Eng (+ 

twee brieven dienaangaande aan de gemeenteraad 

van Soest en het college van B&W)  

• het ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

2013-2028 en Verordening;  

Deze reacties/zienswijzen zijn te lezen op onze website 
www.SoesterEng.nl. 

 

Bouwplan Groot Engendaal aan de Molenstraat  
We hebben in januari deelgenomen aan een vooroverleg 

over het bouwplan met vertegenwoordigers van Zorgpalet 

Baarn-Soest/Groot Engendaal, de betreffende wethouder en 

enkele ambtenaren van de Gemeente en de landschapsarchi-

tecten die het ontwerp hadden gemaakt. Inmiddels is bekend 

geworden dat Groot Engendaal haar deuren gaat sluiten. 

 

NME/de Kwekerij  
Wij hebben ingesproken tijdens de hoorzittingen over de 

kerntakendiscussie en onze zorgen uitgesproken over de 

bezuinigingen op de natuur- en milieueducatie.  

 

Bouwplan Molenschot  
De Stichting Woonzorg zoekt naar meer differentiatie in het 

woningbouwplan, maar wil daarover verder geen medede-
lingen doen.  

 

Contacten en aandachtspunten in 2012  
- NMU  

- Grafheuvel  

- Beplanting rond volkstuinen  

- Landschapsbeheer Nederland/Landschap Erfgoed Utrecht  

- Gemeente Soest  

- Cultuurdag leerlingen Baarnsch Lyceum  

- Folders uitgedeeld en boekjes verkocht bij de Windhond      

- Bewonersvereniging Molenschot e.o. 

- Bewonersvereniging Chalonhof  
- Bijeenkomst Soester Eng Netwerk in november  

 

Activiteitenplan 2013  
 

Ontwikkeling relevante nieuwe Bestemmingsplannen en 

Provinciale Structuurvisie  
We blijven de desbetreffende plannen kritisch volgen en 

zullen zonodig reageren.  

 

Plan Molenschot  
We wachten de nieuwe plannen af en zullen nieuwe ontwik-

kelingen kritisch blijven volgen. Punten van aandacht zijn 

daarbij: het voorkomen van overschrijding van de rode con-

tour, de landschappelijke inpassing van de woningen aan de 

rand van de Eng, en de doorzichten vanaf de Molenstraat.  

 

Soester Englezing  
Donateurs en relaties zullen weer worden uitgenodigd voor 
de Soester Englezing op dinsdag 26 februari 2013.   

 

Folder 
De bestaande folder wordt momenteel geactualiseerd. In 

2013 zal de nieuwe folder worden ingezet om de groei van 

het aantal donateurs te bevorderen. 

 

Soester Eng Netwerk  
Het Soester Eng Netwerk zal ook in 2013 weer bijeen ko-

men.  

 

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

leren zal in 2013 nog eens opnieuw worden onderzocht. 

  

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

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

voor onderhoud/herstel dan wel nieuwe aanleg van land-

schapselementen op de Eng is in voorbereiding. 

 



 

 Stichting Vrienden Soester Eng 

  Financieel overzicht 2012     
 

  Omschrijving    Inkomsten   Uitgaven  
   Totaal bedrag boekjaar      1.284,43   1.370,40  
           

   Kosten Englezing         705,50  

  Bureaukosten en website          65,14  
   Kosten actie Dichter op de Eng         507,12  

  Kosten betalingsverkeer          92,64  
   Verkoop gedichten/lijst           70,00    

  Donaties      1.195,00    
   Rente           19,43    

01-01-13 Resultaat  2012                                         85,97-     

   Balans 
 Activa per 1 januari 2013 

Vorderingen                                   0 

Renterekening                          1.854,04 

Betaalrekening                           773,97 
 Totaal                                                       2.628,01      

Passiva per 1 januari 2013 
 Schulden                                        0 
 Vermogen 1 januari 2012      2.713,98 
 Resultaat 2012                           85,97-  
 Totaal                                                      2.628,01 
 

   Vermogen per 1 januari 2013 € 2.628,01      
 

   Vastgesteld door het bestuur, 22 januari 2013 
  


