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De waarden van de Eng

Landschappelijke waarde:
De Soester Eng is een open en zacht glooiend gebied, gelegen op een uitloper 
van de Utrechtse Heuvelrug met een markante bijbehorende korenmolen.

Panoramische waarde:
Vanaf hooggelegen punten bestaan er fraaie vergezichten naar Soest-Zuid, 
Amersfoort en de Eempolder.

Toeristisch-recreatieve waarde:
Door de unieke ligging en de rust en stilte die er nog heerst, is het een 
aantrekkelijk gebied om te wandelen en te fietsen, zowel voor inwoners van 
Soest als voor mensen van buiten Soest.

Cultuurhistorische waarde:
‘Engen’ (of ‘essen’ zoals ze in Drenthe heten) zijn bolle akkers, die van oudsher 
aan de rand van het dorp ontstonden als gevolg van bemesting met doordrenkte 
heideplaggen uit schapenstallen. De middeleeuwse wijze van perceelafschei-
ding door middel van een enkele kei of paal is op de Soester Eng tot op de dag 
van vandaag in stand gebleven.

Aardwetenschappelijke waarde:
De heuvel waarop de Soester Eng ligt is, als onderdeel van de Utrechtse 
Heuvelrug, door het landijs in een ver geologisch verleden gevormd. Het 
bijzondere is dat hij tijdens een lokale uitbreidingsfase door dat zelfde landijs is 
‘overreden’. Daarbij is hij geïsoleerd geraakt, afgevlakt en verlaagd.

Educatieve waarde:
Met de nodige geologische en cultuur-historische achtergrondkennis laat het 
gebied zich lezen als een ‘openluchtgeschiedenisboek’.

Economische waarde:
De karakteristieke Eng vergroot het woongenot voor heel Soest en heeft 
daarmee ook belangrijke economische waarde.

Archeologische waarde:
De aanwezigheid van een 4.000 jaar oude grafheuvel  -het Enghenbergje-  
duidt er op dat deze omgeving in de Jonge Steentijd al bewoond werd.  Het 
waren kleine gemeenschappen die in hun bestaan voorzagen door middel van 
zwerflandbouw.

Uniek landschap

Midden in de bebouwde omgeving van Soest ligt 

een uniek gebied: 

de Soester Eng. 

Dit open gebied is een van de meest  

karakteristieke landschappen van Soest en van 

de provincie Utrecht. Het zuidelijke deel  

(de Zuidereng, zestig hectare groot) is tot op 

de dag van vandaag akkerland, het noordelijke 

deel is grotendeels bebouwd, maar kent nog een 

aantal plekken die aan de oorsprong herinneren. 

De Stichting Vrienden Soester Eng

wil voorkomen dat de Eng in de 

loop van de tijd wordt

aangetast via een reeks

ogenschijnlijk kleine stapjes
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Liefde voor de Eng is de beste bescherming

Bewustzijn van het unieke karakter van de Eng bij besluit- 
vormers en bevolking is het belangrijkste wapen tegen een 
geleidelijke aantasting van de Eng. Liefde voor de Eng is het 
allerbeste beschermingsmiddel. Daar zet de stichting zich voor 
in. 

De stichting wil inwoners van Soest en andere belangstel-
lenden bekend maken met het bijzondere cultuurlandschap 
van de Eng en de historie daarvan. Kennis over het ontstaan en 
gebruik van de Eng wordt verzameld en beschikbaar gesteld.

Een goede zorg voor de Eng is belangrijk om verwaarlozing 
tegen te gaan. 

Doel van de Stichting

Met elkaar zorgen voor een goede toekomst voor de Eng. 
Daarvoor is de Stichting Vrienden Soester Eng opgericht. 
De stichtingsvorm is gekozen vanuit de behoefte aan een 
rechtspersoon. Mocht het nodig zijn, dan kan de stichting 
gerechtelijke en andere procedures beginnen.

De Stichting heeft geen ander doel dan te ijveren voor het  
behoud van de Soester Eng. In de statuten heet het: “De 
stichting stelt zich ten doel de landschappelijke-, natuur- en 
cultuurwaarden van de Soester Eng, zowel de Zuidelijke- 
als wat nog resteert van de Noordelijke Eng, te behouden, 
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met 
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn”. 

Who is who rond de Soester Eng?

Eind 2007 nam een aantal inwoners van Soest het initiatief tot 
oprichting van de Stichting Vrienden Soester Eng als opvolger 
van de Werkgroep Behoud de Zuidereng. 

Daarnaast is het Soester Eng Netwerk actief. Daarin hebben 
zich verschillende organisaties verzameld die een relatie 
hebben met de Zuidereng: BV De Molenaarskamer, Historische 
Vereniging Soest/Soesterberg, IVN afdeling Eemland, Land- en 
Tuinbouworganisatie Noord (afdeling Eemland), Stichting De 
Windhond en Wijkbeheerteam De Eng-Soest Midden.

Het Netwerk fungeert ook als klankbord voor de Stichting.

Wordt de Eng bedreigd?

Op zichzelf is er reden tot tevredenheid over de juridische 
bescherming van de Soester Eng. De Zuidelijke Eng is een 
van gemeentewege beschermd dorpsgezicht en het geldende 
bestemmingsplan, dat in mei 2012 door de gemeenteraad van 
Soest is vastgesteld, schrijft agrarisch gebruik voor, conform de 
gebruikstraditie. 
De provincie Utrecht heeft de Zuidelijke Eng buiten de ‘rode 
bebouwingscontouren’ van de gemeente Soest gehouden, dat 
wil zeggen: geen bebouwing. 

Papier is geduldig
Maar papier is geduldig; het gaat om de praktijk. Hoewel de 
hele gemeenteraad gelukkig achter het principe staat van het  
behoud van de Eng, worden tegelijk ongewenste ontwikke- 
lingen soms gedoogd, regels niet gehandhaafd en is er te weinig 
aandacht voor beheer en onderhoud. 

Een bestemmingsplan biedt namelijk tegenwoordig geen 
garantie, de status van beschermd dorpsgezicht betekent geen 
extra juridische zekerheid. Niet zelden wordt bij bouwplannen 
van een voorziene bestemming afgeweken. En kleine wijzi-
gingen van het bestemmingsplan kunnen een grote aanslag op 
de Eng betekenen.

Waakzaamheid geboden
Waar het de Stichting Vrienden Soester Eng om gaat, is te 
voorkomen dat de Eng wordt aangetast, met name ook als 
dat dreigt te gebeuren via een reeks van ogenschijnlijk kleine 
stapjes in de loop van de tijd. 
Daarnaast beijveren we ons voor een beter beheer om de 
waarden van de Eng niet sluipenderwijs te laten verrommelen. 
Waakzaamheid is dus geboden. Ondersteun daarom het werk 
van de stichting.

Word donateur
Uiteraard heeft de stichting fondsen nodig om haar 
activiteiten te financieren. Vandaar dat zoveel mogelijk 
Soesters en andere geïnteresseerden wordt gevraagd 
om de stichting op regelmatige basis te ondersteunen, 
bijvoorbeeld als donateur. 

(Rek.nr.: NL 14 INGB 000533 96 18) 

Ook incidentele giften en legaten zijn zeer welkom. De 
stichting is door de belastingdienst erkend als algemeen 
nut beogende instelling (ANBI).


