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Soest, september 2017 

 

Aan de politieke partijen en -groeperingen van Soest, 

 

Versterk de Soester Eng nu! 
 

Behoud en versterking van de Soester Eng moeten continue en actief in beleid en uitvoering van 

de gemeente worden geborgd. Met deze boodschap richten wij ons als Stichting Vrienden 

Soester Eng tot alle partijen die mee doen aan de raadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

 

Onverminderde aandacht van alle Soestenaren en vooral van de Soester politiek en het bestuur 

voor behoud en verbetering van de Soester Eng is dringend gewenst. De Eng is de kern van de 

identiteit en eigenheid van Soest en moet kunnen worden beleefd door alle Soestenaren. De 

nieuwe raad van Soest moet zich actief inzetten om de betekenis van de Eng voor Soest te 

vergroten. 

 

Zo’n duizend jaar al is de Soester Eng
1
 in gebruik als akkerbouwgebied waar de afwisseling van 

de seizoenen kan worden beleefd. Het unieke en oorspronkelijke karakter is openheid en 

weidsheid: geen opgaande begroeiing en geen omheiningen. Karakteristieke landschappen als de 

Eng zullen voor het woongenot, en dus voor de aantrekkelijkheid als woonplaats, in de toekomst 

alleen maar in betekenis toenemen en verdienen daarom actieve aandacht van het 

gemeentebestuur. 

 

De afgelopen tijd hebben wij een toekomstbeeld als visie voor de verdere ontwikkeling van de 

Soester Eng opgesteld: ‘De Soester Eng in 2040’, is als bijlage bij deze brief gevoegd en is ook 

te raadplegen op onze website, www.SoesterEng.nl. 

 

Sterk samengevat schetst het toekomstbeeld de Eng als een open akkerland met afwisselende 

gewassen en een rijke akkerflora, vanaf alle kanten toegankelijk en beleefbaar met doorkijkjes 

naar de Eng en vergezichten vanaf de Eng.  

 

Wij zijn blij met het goede overleg met de gemeente zoals dat de laatste jaren heeft vorm 

gekregen en zijn daar de komende jaren weer graag voor beschikbaar. Behalve voortzetting van 

het gemeentelijke beleid dat gericht is op behoud van de Soester Eng als cultuurhistorisch 

waardevol gebied, is er nu de noodzaak voor een intensiever gemeentelijk beleid.  

 

1. Uitgangspunt blijft het open agrarisch landschap. Streven naar een houdbare manier van 

agrarisch gebruik dat een goed milieu en de biodiversiteit bevordert. Initiatieven voor 

natuurvriendelijke landbouw omarmen. 

 

2. De openheid maakt panoramische uitzichten en vergezichten mogelijk, zichtlijnen naar andere 

landschappen. Hoogbouw of verstorende meerlagenbouw aan de randen van de Eng worden 

                                                             
1
 Wanneer wij spreken over de Soester Eng bedoelen we steeds het noordelijke en het zuidelijke deel, 

tenzij anders aangegeven. 



afgewezen, evenals woningbouw of andere vormen van bouw op de nog resterende delen van de 

Eng.  

 

3. Waar mogelijk zou reeds bebouwde grond teruggewonnen moeten worden ten behoeve van 

een groter engoppervlakte.  

 

4. Bebouwing rondom de Eng behoort door begroeiing aan het oog onttrokken te worden, maar 

deze begroeiing mag niet zo hoog worden dat zichtlijnen worden verstoord. Bevorderen dat 

gewassen anders dan maïs zoveel mogelijk in het zicht van passanten en bezoekers worden 

gesitueerd. 

 

5. Vanuit de bebouwde omgeving van de Eng wordt de toegankelijkheid en beleefbaarheid 

vergroot door (visuele) historische verbindingen te herstellen of nieuwe tot stand te brengen.  

 

6. Actief tegengaan van gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan. Handhaving 

serieus nemen, zodat ongewenste ontwikkelingen in een later stadium niet blijvend moeten 

worden geaccepteerd. 

 

7. Door de versterkte samenhang van landbouw en natuur die typisch is voor een historische Eng 

wordt het gebied interessant voor natuurrecreatie. De Eng moet toegankelijk zijn voor meerdere 

doelgroepen onder andere door middel van voldoende wandel- en fietspaden.  

 

8. Verbinding tussen Noordelijke en Zuidelijke Eng verbeteren, zowel visueel als wat betreft 

natuurvriendelijkheid. 

 

9. Zonder de Eng geen Soest. Historisch vormen weide, heide en Eng een eenheid en zelfs de 

zandverstuivingen zijn er aan gerelateerd. De Soester Eng is uitermate geschikt voor educatieve 

activiteiten vanwege historie, landschap, natuur, landbouw en molen.  

 

10. Duidelijk moet zijn welke zones niet door publiek of huisdieren mogen worden betreden. 

Tegengaan dat akkers makkelijk worden betreden door omwonenden. Ook hier actieve 

handhaving van de regels. 

 

11. Bevorderen van het herstel van houtwallen/bomenrijen langs en in weilanden van de 

Noordelijke Eng. De doorgaande beleving van de Noordelijke Eng herstellen, de hekwerken 

aldaar vergroenen.  

 

12. Bestaande beleidsinstrumenten, zoals bestemmingsplannen, vormen een onvoldoende 

garantie voor de bescherming van de Eng. Nodig is het belang van het gebied beleidsmatig actief 

te verankeren. Een suggestie kan zijn een wethouder een regierol voor de Eng te geven. De 

gemeente is zowel grondeigenaar als overheid. In beide rollen is actieve betrokkenheid 

noodzakelijk voor verdere ontwikkeling.  

 

13. De gemeente zou de Soester Eng moeten beschouwen als voor de gemeente strategisch 

gebied. Dat kan betekenen dat gronden worden aangekocht en gronden die eigendom van de 

gemeente zijn in ieder geval niet worden verkocht. 

 

Wij wensen u veel succes bij uw belangrijke werk voor de Soester gemeenschap, 

Met dank voor uw aandacht, 

vriendelijke groet, 

 

Kees Waagmeester,       Tanneke Voorintholt, 

voorzitter       secretaris 


