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Jaarverslag 2013  
Bestuur  
Per 1-1-2014 telde de stichting Vrienden Soester Eng 111 
donateurs. Het bestuur van de stichting bestond ook in 2013 

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.  

 

Soester Englezing en publicatie boekje Wim de Kam  
De jaarlijkse Soester Englezing voor onze donateurs en 

andere belangstellenden vond plaats op 26 februari 2013 in 

de Molenaarskamer. Spreker was lokaal historicus Wim de 

Kam van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. De 

titel van de lezing was “De (zuidelijke) Eng in cultuurhisto-
risch perspectief”. De discussie na afloop werd gevoerd 

onder leiding van Henk Groenesteijn, actief in de erfgoede-

ducatie. Naar aanleiding hiervan wordt gewerkt aan publica-

tie van deze tekst en die van voorgaande lezingen in een 

boekje, voorzien van foto’s van de Eng.  

 

Borden op de Eng  
In 2013 werden er door Ad van de Grift borden geplaatst op 

de Eng, voorzien van verzen die gekozen waren uit de 

dichtwedstrijd die we hielden in 2012. Aandachtspunten: 

blijf op de paden en honden aan de lijn.  

 

Bouwplan Molenschot  
Over de bouwplannen op het terrein van het oude Molen-

schot was in 2013 geen nieuws te melden, behalve dat er een 

aantal keren brand gesticht is en het vandalisme toeneemt. 

Wij zullen de ontwikkelingen met aandacht blijven volgen.  

 

Aankleding De Eng  
We hebben een inventarisatie gemaakt van knelpunten op de 

Eng en dan vooral op de Noordelijke Eng, zoals het herstel 

van bomenrijen en het (niet) handhaven door de gemeente. 

Daarover is een aantal malen overleg gevoerd met de ge-
meente Soest. We volgen met aandacht de nieuwe plannen 

van de gemeente Soest voor het groenbeheer op de Eng en 

verzoeken om handhaving van het nieuwe bestemmingsplan.  

 

Nieuwe folder en werving nieuwe donateurs  
In 2013 hebben we onze folder herzien. Een herdruk daar-

van is in november huis aan huis verspreid bij bewoners op 

en rond de Eng, met een brief waarin werd opgeroepen do-

nateur te worden. Resultaat: bijna 40 nieuwe donateurs!  

 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie  
Provinciale Staten hebben een amendement aangenomen 

van Cees de Heer (CU) waarin werd gevraagd om in 2014 in 

de Cultuurnota twee bijzondere cultuurhistorische gebieden 

op de Heuvelrug aan te wijzen. De Soester Eng maakt een 

kans om daarvoor in aanmerking te komen.  

 

Horecavergunning Molenaarskamer  
Wij hebben bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een 

horecavergunning cat.1a/1c voor de Molenaarskamer, met 

name omdat die in strijd is met het (nieuwe) bestemmings-

plan en er daardoor allerlei ongewenste ontwikkelingen 

mogelijk zouden kunnen worden op de Eng.  

 

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHWK ) 
Wij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een vooroverleg 

met betrekking tot de totstandkoming van een cultuurhistori-

sche waardenkaart (CHWK) voor de gemeente Soest. Wij 

hebben voor de makers een informatiepakketje gemaakt 
(met daarin o.a. opgenomen onze Visie uit 2011) en we zijn 

twee maal aanwezig geweest bij een overleg hierover.  

 

Aandacht verkiezingsprogramma’s 2014  
Alle politieke partijen in Soest ontvingen een brief met het 

verzoek om in hun verkiezingsprogramma bijzondere aan-

dacht te schenken aan de waarden van de Eng.  

 

Contacten en aandachtspunten in 2013  
- oriëntatie op verkoop van een speciale kalender  

- De Alliantie n.a.v. klachten over het gebruik van een pad 

achter woningen, grenzend aan de Eng  
- Gemeente Soest  

- Arcadis  

- Cultuurdag leerlingen Baarnsch Lyceum  

- Bewonersvereniging Molenstraat e.o.  

- Bijeenkomst Soester Eng Netwerk in november  

 

Activiteitenplan 2014  
Cultuurnota Provincie Utrecht  
We blijven de desbetreffende plannen kritisch volgen en 

zullen zonodig reageren.  

 

Publicatie Englezingen Wim de Kam  
In 2014 zal er een boekje verschijnen met de tekst van de 

lezingen van Wim de Kam over de cultuurhistorie van de 

Soester Eng.  

 

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 in 2014.   

 

Soester Eng Netwerk  
Het Soester Eng Netwerk zal ook in 2014 weer bijeen ko-
men.  

 

Activiteiten naar aanleiding van de Visie  
Diverse punten uit de Visie wachten nog op uitwerking bijv. 

waar het gaat om beheer, educatie, e.d. Een voorstel voor 

onderhoud/herstel dan wel nieuwe aanleg van landschaps-

elementen op de Eng is in voorbereiding. 

 

 

 



 

Stichting Vrienden Soester Eng

Financieel overzicht 2013
3 4 5

Omschrijving Inkomsten Uitgaven

Totaal bedrag boekjaar 1.640,13        1.415,13      

Kosten Englezing 525,59        

Kosten Flyeractie 756,00        

Bureaukosten en website 39,60          

Afrekening betalingsverkeer 93,94          

Bijdragen vaste donaties 1.345,00        

Bijdragen incidentele donateurs 265,00           

Rente 30,13            

Resultaat  2013                    225

Balans

Activa per 1 januari 2014

Vorderingen                                   0

Renterekening                         1.884,17

Betaalrekening                          968,84

Totaal                               2.853,01     

Passiva per 1 januari 2014

Schulden                                        0

Vermogen 1 januari 2013     2.628,01

Resultaat 2013                         225,00           

Totaal                             2.853,01

Vermogen per 1 januari 2014 € 2.853,01     

Vastgesteld door het bestuur, 9 april 2014

 


