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De stichting 

Per eind 2016 telde de stichting Vrienden Soester Eng 

132 donateurs, dat zijn er tien meer dan eind 2015.  

Tanneke Voorintholt en Gert Wit traden dit jaar toe tot 
het bestuur. Ze volgden eerder de cursus ‘Kennis van de 

Soester Eng’ en namen deel aan de toekomstverkenning 

over de Soester Eng  
Het bestuur van de stichting bestond medio december 

2016 uit Pieter Augustinus (voorzitter), Tanneke Voor-

intholt-Bakker (secretaris), Kees Waagmeester (pen-
ningmeester), Dirk de Wit (tevens secretaris van het 

Soester Eng Netwerk), Henk Korten en Gert Wit.  

 

Overleg met het college van B. en W.  
Enkele malen is overleg gevoerd met de wethouder van 

ruimtelijke ordening, mevrouw Pijnenborg.  

Aan de orde kwamen o.a.: 
- handhaving toegang tot de Eng bij de zuivelfabriek. 

- correctie op de bebouwde kom grens rond de molen. 

De gemeente heeft laten weten daarin geen verandering 

te willen brengen. 
- het Plan bebouwing terrein Lanser  

- de cultuurhistorische waardenkaart. De stichting heeft 

deelgenomen aan vooroverleg over deze kaart en aan 
verschillende wijkavonden die over dit onderwerp zijn 

gehouden. 

- de evaluatie landschapsontwikkelingsplan Eemland 
2005-2015 

 

Soester Englezing  

De jaarlijkse (achtste) Soester Englezing voor onze 
donateurs en andere belangstellenden vond plaats op 15 

maart in Museum Soest en werd gehouden door drs. 

Peter de Boer, archeoloog bij de Omgevingsdienst regio 
Utrecht. De lezing werd door meer dan negentig men-

sen bijgewoond. Enkelen moesten helaas wegens 

plaatsgebrek in de zaal huiswaarts keren. 

 

Bouwplan Molenschot terrein/ Land van Bieshaar 

Met name voor het waarborgen van de instandhouding, 

en waar nodig herstellen van de bomenrijen rond dit 
nieuwbouwplan heeft de stichting zich ingezet. De 

stichting trad in spoedoverleg met de gemeente en de 

projectontwikkelaar toen bleek dat er tegen de 
afspraken in bomen waren gerooid. Er zijn afspraken 

gemaakt over herbeplanting. 

 

Toekomstverkenning Soester Eng 
In 2016 hebben de tweede en derde bijeenkomst plaats-

gevonden van de lange-termijnverkenning. Aan deze 

Toekomstverkenning deden twintig personen mee af-
komstig uit kringen van grondeigenaren, agrariërs,  

omwonenden, recreatieve gebruikers, bestuurders, des-

kundigen en andere betrokkenen.  
 

De rapportage is op de website van de stichting gepu-

bliceerd en in druk beschikbaar. Aan de hand van een 

gespreksnotitie is de rapportage besproken in de Avond 
Samenleving met raadsleden van Soest op 8 december. 

Andere korte termijn acties uit de toekomstverkenning 

zijn ondernomen, zoals: overleg met de Stichting 
Utrechts Landschap, met Natuurmonumenten, met de 

O-gen, met de stichting molen De Windhond, met de 

beheerder van de Eng, de heer Tupker.  

 

De provinciale cultuurnota 

Via gesprekken en correspondentie is bewerkstelligd 

dat de Soester Eng in de provinciale cultuurnota als 
bijzonder agrarisch cultuurlandschap is opgenomen. 

 

Plan Lanser 
De stichting is tijdig geraadpleegd en intensief betrok-

ken bij de plannen voor woningbouw op het terrein van 

boerderij Lanser op de Noordereng. Door ons wordt 

met name bewaakt dat geen afbreuk wordt gedaan aan 
de bestemming agrarisch gebied om zichtlijnen te kun-

nen handhaven cq. te kunnen verbeteren. 

 

Publicatie ‘Verhalen over de Soester Eng’ 

Op 23 november is het eerste exemplaar van de verha-

lenbundel ‘Verhalen over de Soester Eng’ van Ellen ten 
Berge door voorzitter Pieter Augustinus aangeboden 

aan wethouder Janne Pijnenborg van Soest. De bundel 

is tot stand gekomen met financiële steun uit het wijk-

budget van de gemeente Soest. De gemeente heeft vijf-
tig exemplaren ontvangen te gebruiken als relatiege-

schenk, de donateurs van de stichting ontvangen het 

boekje gratis en het is voor € 6,50 te koop in de boek-
handel. De stichting zal het boekje verder gebruiken bij 

de werving van nieuwe donateurs. 

 

Kalender 
De verjaarskalender over de Eng met foto’s van Fred 

Schilder kwam eind 2015 gereed en is te koop in de 

Soester boekwinkels. 

 

Diversen: 

- Bijdrage werd geleverd aan de voorbereidingen voor 
een nieuw duurzaamheidsplan van de gemeente Soest. 

 - Bestuursleden namen deel aan de POWER Beurs-

vloer. Daaruit vloeiden enkele activiteiten voort, zoals 

het houden van enkele lezingen. 
- Een gesprek is gevoerd met de architect van het plan 

voor appartementen achter ‘garage De Rooij’.  

- Gesprekken werden gevoerd met provinciale ambtena-
ren om te onderzoeken hoe de betrokkenheid van de 

provincie bij de Eng kan worden vergroot. 

 



- Eenmaal is een bijeenkomst van het Soester Eng net-

werk georganiseerd. Onderzocht is hoe dit netwerk kan 

worden versterkt. 
- Deelgenomen is aan de Burenmarkt en aan de Duur-

zaam Goed bezig Markt. 
 

Activiteitenplan 2017  
 

Organisatie negende Englezing.  
Donateurs en relaties worden weer uitgenodigd voor de 

Soester Englezing die gepland is op 13 maart 2017 en 
wordt gehouden door Marco Verschuur.  

 

Toekomstverkenning Soester Eng 
Aan de hand van de Toekomstverkenning ‘De Soester  

Eng in 2040’, dat dient als visiestuk voor de stichting, 

en de resultaten van het gesprek met de gemeenteraad 

worden actiepunten opgesteld. Dit is een voortgaand 
proces dat, zoals gemeld, het afgelopen jaar is gestart 

met oriënterende gesprekken. 

 

Educatief program 

Met Max van Buiten en deelnemers aan de IVN Na-

tuurgidsenopleiding wordt educatief materiaal ontwik-
keld voor de basisscholen in Soest. 

 

Soester Eng Netwerk  

Het Soester Eng Netwerk zal ook in 2017 weer bijeen-
komen.  

 

 

 
Stichting Vrienden Soester Eng, Jaarcijfers 2016 

 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 
 

 

Totaal bedrag boekjaar € 5.439,50 € 3.503,46 

 

 

      
 

 

Kosten Englezing   € 336,88 
 

 

Kosten Toekomstverkenning   € 103,50 
 

 

Kosten secretariaat, website   € 145,49 
 

 

Drukkosten folders   € 60,00 
 

 

Productie, registratie en presentatie boekje Verhalen over de Soester Eng *   € 2.732,55 
 

 

Afrekening betalingsverkeer ING   € 125,04 
 

     

 

Bijdragen vaste donateurs / giften € 2.305,00   
 

 

Verkopen boekjes / kalenders  € 625,10   
 

 

Bijdrage gemeente Soest aan Verhalen over de Soester Eng € 2.500,00   
 

 

Rente over 2016 € 9,40   
 

 

Resultaat  2016                     

 

    1.974,34  

 

 

Het resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen. Van het vermogen op eind 2016 

  

 

wordt € 3.000 gebruikt om een dotatie te doen aan de nieuw  gevormde reserve 

juridische proceskosten 

   

    
 

*Bij verkoop worden boekjes en kalender in het desbetreffende jaar als inkomsten geboekt. 

    
 

Balans 

  
 

Activa per 1 januari 2017 

  
 

Vorderingen                                    

 

              -    

 

Renterekening                          

 

    2.739,30  

 

Betaalrekening                           

 

    3.113,77  

 

Totaal        5.853,07  

    
 

Passiva per 1 januari 2017 

  
 

Schulden   

 

                 -    

 

Reserve juridische proceskosten 

 

    3.000,00  

 

Vermogen 1 januari 2016      € 3.878,73 

 
 

Resultaat 2016   € 1.974,34 

 
 

vermogen 31 december 2016 

 

    2.853,07  

 

Totaal        5.853,07  

    
 

Penningmeester Kees Waagmeester, Steenhoffstraat 77, 3764 BK Soest 

 
 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting Vrienden Soester Eng op 1 februari 2017 
 

 

na kennisname van de goedkeurende verklaring van de kascommissie. 

   



  
 


