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Bestuur  
Per eind 2015 telde de stichting Vrienden Soester Eng 122 

donateurs.  

Het bestuur van de stichting bestond in 2015 uit Pieter Au-

gustinus (voorzitter), Piet Huisman (penningmeester), Dirk 

de Wit (notulist bestuur en secretaris van het Soester Eng 
Netwerk) en Henk Korten.  

Eind 2015 werd de zittingstermijn van voorzitter Pieter 

Augustinus met een jaar verlengd. Penningmeester Piet 

Huisman verliet het bestuur. Als nieuw bestuurslid werd 

benoemd Kees Waagmeester (penningmeester), die gedu-

rende 2015 als adviseur aan de Stichting verbonden was.  
 

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

ruimtelijke ordening, mevrouw Pijnenborg. Ook heeft over-

leg plaatsgevonden met wethouder Van Berkel van openbare 

ruimte. 
 

Soester Englezing  
De jaarlijkse (zevende) Soester Englezing voor onze dona-

teurs en andere belangstellenden vond plaats op 24 maart in 

de raadzaal van het gemeentehuis van Soest. Vanuit de cen-

trale rol die de Eng in de historie van Soest heeft gespeeld, 

gaven historisch-geograaf Luuk Keunen en architectuur-

historicus Leon van Meijel een overzicht van de ontwikke-

ling van het Soester landschap en het dorp Soest. Beiden 
waren eerder betrokken bij het opstellen van de cultuurhisto-

rische waardenkaart van Soest.  

De lezing werd door 65 mensen bezocht, onder wie de wet-

houders Pijnenborg en Van Berkel. 
  
Cursus Kennis van de Soester Eng 
De cursus ‘kennis van de Soester Eng’ kende maar liefst 41 

deelnemers. De cursus werd gehouden in het voorjaar gedu-

rende vier avonden in gebouw Artishock en werd afgesloten 

door een excursie over de Zuidereng. Onderdelen waren: 

de aardkundige achtergrond (door Pieter Augustinus), de 

ontwikkeling van de landbouw en van de Eng (door Pieter 

Augustinus en Wim de Kam), de natuur (door Emma van 

den Dool en Ad van den Herik) en recente ontwikkelingen 

en toekomst (door Peter Veen en Kees Waagmeester).  

Donateurs betaalden € 25,- cursusgeld, anderen € 30,-. Met 
de opbrengsten konden alle kosten worden gedekt. Deelne-

mers ontvingen een certificaat van deelname. Enkelen gaven 

zich op om in de toekomst te kunnen optreden als gids. 
 

Bouwplan Molenschot terrein/ Land van Bieshaar 
Al in 2014 besloot de stichting zich in principe niet te ver-

zetten tegen het plan Molenschot. Verzet tegen de bouw-

plannen zou hebben betekend dat het (ongewenste) hoge 

flatgebouw van het oude Molenschot zou kunnen worden 

gehandhaafd. Meerder overleggen hebben plaatsgevonden 

met gemeente en projectontwikkelaar over het concept ont-

werp bestemmingsplan en bouwplan met bijbehorende cor-

respondentie. Met name het waarborgen van de instandhou-

ding, en waar nodig herstellen, van de bomenrijen rond het 

nieuwbouwplan heeft veel tijd gekost. Dit om de overgang 

tussen bebouwing en open enggebied te verzachten en om 

vanaf de eng bezien een groen aanzicht te behouden. 
Andere aandachtspunten waren de bouwhoogte, de afwate- 

ring van hemelwater en de groenstrook tussen de bebouwing 

en de akkers aan het Van Elmptpad. Uiteindelijk werd een 

zienswijze ingediend. Op alle punten kwamen gemeente en 

projectontwikkelaar tegemoet aan onze wensen.  

 

Toekomstverkenning Soester Eng 
Eind 2015 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden in het 

kader van een toekomstverkenning waarin mogelijke scena-
rio’s van ontwikkelingen op lange termijn worden verkend. 

In deze bijeenkomst werden een probleemoriëntatie, een 

program van eisen en trends opgesteld. Projectleider is Kees 

Waagmeester.  

Aan de toekomstverkenning doen meer dan twintig personen 

mee afkomstig uit kringen van grondeigenaren, agrariërs, 

omwonenden, recreatieve gebruikers, bestuurders, deskun-

digen en andere betrokkenen. Gebruik wordt gemaakt van de 

methode van ‘backcasting’. In 2016 zijn twee sessies voor-

zien, waarna het project wordt afgerond. 

  

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

der is gereed en verschijnt eind 2015. 

 

Diversen: 
- De Stichting heeft de Culturele ANBI-status verworven. 

- Een bijdrage werd geleverd aan de voorbereidingen voor 

  een nieuw duurzaamheidsplan van de gemeente Soest.  

- Bestuursleden namen deel aan de POWER Beursvloer. 

- Met Ellen ten Berge is afgesproken dat de stichting dank- 

  baar gebruik zal maken van door haar speciaal over de Eng 

  geschreven columns. 
- Een gesprek is gevoerd met de architect van het plan voor 

   appartementen achter ‘garage De Rooij’.  

- Met de provincie Utrecht is overleg geweest over opname 

  van de Soester Eng in de Provinciale Cultuurnota en moge- 

  lijke fondsen voor activiteiten. 

- Eenmaal is een bijeenkomst van het Soester Eng netwerk 

  georganiseerd. 
 

Activiteitenplan 2016  
 

Organisatie achtste Englezing.  
Donateurs en relaties zullen weer worden uitgenodigd voor 

de Soester Englezing.  
 

Toekomstverkenning Soester Eng 
Op 8 februari en 4 april vinden de tweede en derde sessie 

plaats van deze verkenning. De bijeenkomsten worden ge-

houden in gebouw Artishock. In de loop van het jaar zal het 

eindrapport verschijnen dat onder andere aan het gemeente-

bestuur en de raad van Soest wordt aangebonden. 
 

Beheerplan 
Met de gemeente zal opnieuw overleg worden gevoerd over 

een beheerplan voor zowel de Noorder als de Zuider Eng. 
 

Bouwplan Molenschot terrein/ Land van Bieshaar 
Het realiseren van de bouwplannen Land van Bieshaar zul-

len we kritisch blijven volgen. 
 

Soester Eng Netwerk  
Het Soester Eng Netwerk zal ook in 2016 weer bijeen ko-

men.  



 

Stichting Vrienden Soester Eng, jaarcijfers 2015 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 

Totaal bedrag boekjaar € 3.042,24 € 2.761,15 

      

Kosten 2
e
 druk boekje 'Geschiedenis Soester Eng’*   € 341,22 

Kosten organisatie Englezing   € 135,49 

Kosten organisatie cursus Kennis Eng   € 945,43 

Kosten productie kalender*   € 1.089,75 

Kosten dataverkeer website   € 29,04 

Kosten betalingsverkeer   € 220,22 

Verkoop boekjes Geschiedenis SE  € 229,50    

Bijdragen donateurs € 1.820,00   

Bijdragen deelnemers Cursus Kennis Eng € 970,00   

rente over 2015 € 22,74   

Resultaat  2015   € 281,09                 
  

  Balans 
 Activa per 1 januari 2016 

Vorderingen                                    € 0,00 

Renterekening                          € 2.729,95 

Betaalrekening                           € 1.148,83 
 

Totaal  € 3.878,78 

Passiva per 1 januari 2016 

Schulden                                         € 0,00 

Vermogen 1 januari 2015      € 3.597,64 

Resultaat 2015                          € 281,09 

Totaal  € 3.878,73 

  Vermogen per 1 januari 2016: € 3.878,73 

  Penningmeester Kees Waagmeester 

Steenhoffstraat 77, 3764 BK Soest. 
Vastgesteld door het bestuur 2 maart 2016 na kennisname goedkeurend rapport 
kascommissie. 

 * De voorraden kalenders en boekjes zijn niet in de Balans opgenomen. Bij verkoop worden 

ze in het desbetreffende jaar als inkomsten geboekt. 

    


