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De stichting heeft de culturele ANBI-status

deze meidoornheggen aan te vragen. Die werd,
hoewel de gemeente van begin af aan enthousiast was
over de heggen en nauw betrokken met het initiatief
van Groen aan de Buurt, vreemd genoeg op formele
gronden geweigerd. Tegen deze weigering dienden
we een bezwaarschift in. De bezwaarschriftencommissie gaf ons in hoge mate gelijk, maar de gemeente
benutte de door de commissie geboden ruimte niet
om toch een vergunning te verlenen. Wij nodigden
daarop de wethouder, mevrouw Treep, uit deze
handelwijze van de gemeente voor de vrijwilligers
van Groen aan de Buurt uit te leggen. In dat gesprek
herhaalde de wethouder dat de gemeente bij haar
weigering bleef.
- Er zijn inmiddels heggenscharen en een bosmaaier
aangeschaft om de heggen van fase I goed te kunnen
onderhouden.
- In aanwezigheid van wethouder Treep zijn door
leerlingen van het Griftland College en de Prins Willem Alexanderschool drie notenbomen geplant op de
Noordereng nabij de Lasenberg.

Jaarverslag 2019
De Stichting
Dit jaar hebben zich enkele wijzigingen binnen het
bestuur voorgedaan. Dirk de Wit is afgetreden als
bestuurslid na twee termijnen van vier jaar.
Alexandra Tom heeft zijn plaats in maart ingenomen.
Zij zal het secretariaat van het Soester Eng Netwerk
overnemen. Kees Waagmeester is in de laatste
vergadering van dit jaar aan zijn tweede termijn
begonnen als voorzitter. De overige bestuursleden
zijn: Herman Vriesendorp (penningmeester),
Tanneke Voorintholt (secretaris), Henk Korten en
Gert Wit. Pieter Augustinus is als adviseur nauw
betrokken bij onze Stichting.
Onze Stichting heeft dit jaar acht nieuwe donateurs
mogen verwelkomen. In 2019 waren er 157
donateurs die samen bijna € 3000,- hebben
bijgedragen.

Bouwplannen
Bieshaer. Vanuit de stichting is steeds toegezien op
het nakomen van afspraken om bomen te herplanten
aan de rand van deze wijk.
Zorgcentrum Molenstraat/Dagelijks Leven. De
stichting heeft een zienswijze (bezwaarschrift)
ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan
Molenstraat 137-157 (zorgcentrum Dagelijks Leven)
vanwege het uitbreiden van het volkstuincomplex op
de Eng ter compensatie van volkstuinen die verloren
gaan door de bouw van dit zorgcentrum. In de
gemeenteraad is de zienswijze toegelicht. Ons
argument, dat de volkstuinen al eerder een
uitbreiding hebben ondergaan die als compensatie
kon gelden, werd door de raad niet overgenomen.
Over het bouwplan als zodanig is veelvuldig overleg
gepleegd met de initiatiefnemers, waarbij ligging
dwars op de Molenstraat, om een doorkijk richting de
Eng te handhaven, de hoogte en kleurstelling en een
groene afscherming richting de Eng zijn besproken.
Toezeggingen door het gemeentebestuur dat regels
op de Volkstuinen zullen worden gehandhaafd, zal de
stichting kritisch volgen.
Gemeentewerf/de Alliantie. Op voorheen de
gemeentewerf worden plannen ontwikkeld voor de
bouw van sociale huurwoningen door
woningcorporatie de Alliantie. Wij zijn met de
bewoners uit de buurt betrokken bij het opstellen van
de plannen. Daarbij letten wij vooral op de hoogte en
handhaving cq. verbetering van de groene aanblik
vanaf Eng.

Soester Englezing 2019
De elfde Soester Eng lezing is gehouden op 27 maart.
Pieter Kuijer is deze avond door Kees Waagmeester
geïnterviewd over zijn passie voor en plannen met
zijn akkers op de Eng. Aan de orde kwamen o.a.
welke gewassen hij verbouwt, de bemesting, de
onkruidbestrijding. Deze avond heeft Pieter zijn plan
om akkerranden in te zaaien met een bloemenmengsel gepromoot. Het doel hiervan is om de
biodiversiteit op de Eng te vergroten. Tijdens de
Englezing van 2018 door prof. Matthijs Schouten
bleek dat er veel mensen bereid zijn om het behoud
van de Eng financieel te steunen. Pieter Kuijer heeft
met dit gegeven in zijn achterhoofd het plan opgevat
om belangstellenden in de gelegenheid te stellen per
jaar een kaveltje van 10x6 meter te adopteren voor 25
euro. De bloemenranden zijn dit jaar een groot succes
gebleken. Veel mensen waren bereid te investeren in
een kavel en de bloemen hebben prachtig gebloeid.
De betrokkenheid bij de Eng en de sociale interactie
op de Eng zijn merkbaar toegenomen.
Groen aan de Buurt
- Meidoornheggen. Na het succes van de aanplant
van heggen rond de laatste akker van de Noordelijke
Eng hoopten we dit jaar fase II van heggenaanplant te
realiseren, langs beide zijden van het fiets-/voetpad
tussen Verlengde Talmalaan en de Chalonhof ter
vervanging van lelijke hekwerken. De gemeente
nodigde ons uit een vergunning voor het planten van
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Chalonhof: De bouwplannen zijn door ons
nauwlettend gevolgd.
Bouwplan Soesterbergsestraat, voormalige garage
De Rooij: Dit plan wordt nauwgezet gevolgd om alert
te blijven op de maximale bouwhoogte en om het
belang van inpassing van het bouwwerk in ‘groen’ te
verzekeren. Met de initiatiefnemers zijn afspraken
gemaakt om een groene aanblik vanaf de Eng in de
vergunningverlening op te nemen.
Veldweg 19. Met de initiatiefnemers van dit
bouwplan ter vervanging van een bestaande woning
is opnieuw overlegd. Het plan is aangepast aan onze
wensen. Hoewel de bouwhoogte in het plan hoger is
dan dat van de huidige woning, kunnen wij daartegen
niet in beroep gaan omdat men zich houdt aan het
bestemmingsplan.

van aanlichten die het heeft gekozen, niet storend. In
2020 wordt dit besluit gezamenlijk geëvalueerd.
Japanse Duizendknoop
Deze woekerende exoot is ook al gesignaleerd aan de
rand van de Eng. Dit hebben we onder de aandacht
gebracht van de Gemeente Soest om verdere
verspreiding te voorkomen.
Financiën
Het financieel resultaat over 2019 was € 871,-. Dit
bedrag is toegevoegd aan de reserve ‘projecten en
juridische advisering’. De volledige jaarrekening is
terug te vinden op de website bij het financieel
jaarverslag. De kascommissie, bestaande uit Piet
Huisman en Ab van Schaik, heeft de boekhouding
gecontroleerd en een goedkeurende verklaring
afgegeven.

Overleg met de gemeente Soest
Er is het afgelopen jaar veelvuldig overleg geweest
met de gemeente Soest. Met wethouder Aukje Treep
over het project ‘Groen aan de Buurt’ maar ook over
het Landschaps Ontwikkelings Plan. De Eng staat
voor het eerst genoemd in het LOP maar we missen
de ambitie. In een inspraakreactie hebben wij
waarborging voor de openheid bepleit en concrete
plannen ter vergroting van de biodiversiteit. Het LOP
zal weer als input dienen voor de omgevingsvisie.
We zijn zoals andere maatschappelijke organisaties
betrokken bij de gesprekken over het opstellen van de
omgevingsvisie wat betreft natuur&landschap/
landelijk gebied. Het belang daarvan is groot omdat
uit de visie de omgevingsplannen voortkomen, die de
huidige bestemmingsplannen gaan vervangen.
Ook aan inspraakbijeenkomsten over de gebiedsvisie
Dalweg neemt de stichting actief deel.
Wij zijn geraadpleegd om onze ideeën te geven ten
behoeve van het opstellen van een visie voor de
Noordereng.
Input is geleverd voor de herziening van de
subsidieregeling gewassen op de Eng.

Diversen:
- De jaarlijkse bijeenkomst van het Soester Eng
netwerk, een klankbord van de Stichting, heeft in
2019 niet plaatsgevonden. De bijeenkomst is
verschoven omdat ze voortaan in februari of maart
worden gehouden.
- Eind september is deelgenomen aan de Duurzaam
Goed Bezig Markt in winkelcentrum Soestdijk.
- Met de inzet van bestuurslid Alexandra Tom zijn
we nu goed te vinden op social media als Facebook
en Instagram. Dit verbetert de zichtbaarheid van
Stichting Vrienden Soester Eng.
-Op de website SoesterEng.nl is de rubriek ‘Nu op de
Eng’ geopend waar we volgen wat zoal op de Eng
gebeurt.

Activiteitenplan 2020
Organisatie twaalfde Englezing
Op 30 maart 2020 zal de twaalfde Soester Englezing
worden gehouden door Janine Caalders, voorzitter
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en wethouder
Treep over de relatie Soester Eng-Utrechtse
Heuvelrug.

Bijenhotels
De Stichting heeft dit jaar twee bijenhotels geplaatst
op de Eng: één bij de molen, in samenwerking met
voorzitter Hoebée van Stichting de Windhond. De
andere is geplaatst voor de flat aan de Albert
Cuyplaan, tegenover de wijk Bieshaer.

Soester Eng Netwerk
Het Soester Eng Netwerk zal in maart 2020 weer
bijeenkomen.

Hondenbeleid
Er wordt gewerkt aan een manier om het belang van
het aanlijnen van honden onder de aandacht te
brengen.

Speciale aandachtsgebieden
- Het overleg met de gemeente Soest, eigenaren,
gebruikers en andere belanghebbenden van de
Soester Eng, zal worden voortgezet. De
totstandkoming van de Omgevingsvisie zullen wij
met extra belangstelling volgen.
- Verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn
op de Eng, zoals bouwplannen in de omgeving,
worden vanuit onze doelstellingen kritisch gevolgd.

Aanlichten van de molen
Met het bestuur van de molen is in samenwerking
met IVN overleg gepleegd over de bezwaren tegen
het aanlichten van de molen in verband met
nachtdieren. Volgens het molenbestuur is de vorm
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voorschot voor dit project verstrekt van € 940. In totaal €7.040. In 2018 is € 3.363 besteed, in 2019
€ 1.583. De belangrijkste uitgaven in 2019 waren de
aanschaf van materiaal om de heggen te onderhouden
(€ 431), de veiligheidseisen die daaraan verbonden
zijn (cursus en beschermend schoeisel, voor in totaal
€ 518), aanschaf en plaatsing walnotenbomen (€ 146)
en de kosten van een bezwaarschriftenprocedure (€
395).
Voor het nog niet bestede bedrag ad € 2.094 is een
voorziening op de balans opgenomen omdat dit geld
uitsluitend beschikbaar is voor het project. In 2019
konden niet alle geplande werkzaamheden plaatsvinden als gevolg van problemen met gemeentelijke
vergunningen.

Financieel Jaarverslag
De Stichting Vrienden Soester Eng heeft het boekjaar
2019 afgesloten met een positief saldo van
€ 871. Het saldo is toegevoegd aan de reserve ‘projecten en juridische advisering’.
In 2019 hebben 157 donateurs de stichting financieel
ondersteund (in 2018 160). Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld op 5 februari 2020. De kascommissie, bestaande uit Piet Huisman en Ab van
Schaik, heeft op 3 februari 2020 de jaarcijfers over
2019 en de boekhouding gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven.
Toelichting op de staat van baten en lasten 2019
1. donaties: Voor minimaal € 15 per jaar kan men
donateur worden. Van de 157 donateurs hebben er
111 dit bedrag betaald, eén €17,50, zes €20; 29 donateurs € 25, vier € 30, vijf € 50 en een donateur € 80.
2 en 3. opbrengsten en drukkosten boekjes: In 2019
zijn 25 boekjes “Geschiedenis van de Soester Eng
herdrukt. De opbrengst van verkopen van deze boekjes en van “Verhalen over de Soester Eng” en van
een verjaardagskalender komen ten gunste van de
jaarrekening 2019.
4. Englezing: de Englezing vond in maart plaats in de
Molenaarskamer van de Windhond. De kosten betreffen de huur van de ruimte, cateringkosten, verzending uitnodigingen en attenties voor de sprekers.
5. website: Het betreft de jaarlijkse kosten voor de
website (hosting, domeinnaam).
6. bloemenranden: De spreker van de Englezing, Pieter Kuijer, wilde geen vergoeding krijgen. Om toch
de waardering uit te spreken heeft het bestuur acht
percelen geadopteerd voor de door hem geïnitieerde
bloemenranden op de Zuider Eng.
7. bijenhotels: De stichting heeft twee bijenhotels
aangeschaft en deze laten plaatsen op de Zuider Eng.
8. lidmaatschappen: Het betreft de contributie voor
O-gen.
12. bestuurskosten: kosten cadeaubon bij het afscheid
van een bestuurslid.
13. kosten incasso: abonnementskosten op de service
van IBANC die het mogelijk maakt donaties via incasso te innen.

Toelichting op de balans per 31 december 2019
1. Het rentepercentage op de spaarrekening nadert de
nul, waardoor de renteopbrengsten minimaal zijn. De
rente-inkomsten die in januari 2019 waren ontvangen
zijn ten gunste van 2018 gebracht. De renteinkomsten die in januari 2020 zijn ontvangen komen
ten gunste van 2020.
5. Zie voor de Voorziening projecten ‘Groen aan de
buurt’ de toelichting hierboven.
6. Het positief saldo van € 871 over 2019 is toegevoegd aan de reserve ‘projecten en juridische advisering’. Uit deze reserve zijn in het afgelopen jaar geen
activiteiten gefinancierd.
Namens het bestuur,
Herman Vriesendorp,
Penningmeester
Soest, 5 februari 2019

(Voor de jaarrekening zie volgende pagina).

Toelichting op Project Groen aan de buurt, Noorder
Eng
Het Landschap Erfgoed Utrecht heeft, na € 6.100 aan
voorschotten in 2018, in augustus 2019 nog een
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Jaarrekening 2019
bedragen in hele euro's afgerond
BALANS op 1 januari 2019
activa
1. betaalrekening
1.266
2. spaarrekening
9.795
3. nog te ontvangen rente 2018
4
11.065

passiva
4.voorziening project Groen aan de buurt
5.reserve projecten en jur. advisering
6. vermogen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 exclusief project Groen aan de buurt
A. BATEN
1. donaties
2.978
2. verkopen boekjes en kalender
354
totaal baten
3.332
B. LASTEN
3. drukkosten boekjes/brochures
142
4. Englezing
473
5. website (onderhoud)
290
6. adoptie bloemenranden
200
7. aanschaf bijenhotels
941
8. contributie lidmaats. O-gen
51
9. bankkosten
166
10. aansprakelijkheidsverzekering
73
11. mailings aan donateurs
18
12. bestuurskosten
50
13. kosten incasso
57
2.461
positief saldo 2019
PROJECT GROEN AAN DE BUURT
A. Inkomsten
1. ontvangen subsidie in 2018
6.100
2. ontvangen subsidie in 2019
940
7.040
B. Uitgaven
3. uitgaven in 2018
3.363
4. uitgaven in 2019
1.583
4.946 sald (nog te besteden voor project)
BALANS op 31 december 2019
Activa
1. betaalrekening
2. spaarrekening

1.509
9.799

11.308

871

2.094

Passiva
3. vooruitontvangen donatie 2020
4. voorziening project Groen aan de buurt
5. reserve projecten/jur. advisering
4.877
plus positief saldo 2019
871
6. vermogen
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2.737
4.877
3.451
11.065

15
2.094
5.748
3.451
11.308

