STICHTING VRIENDEN SOESTER ENG
www.SoesterEng.nl

De stichting heeft de culturele ANBI-status

Voor de realisering van fase II is het de bedoeling dat
langs hekwerken aan beide zijden van het fiets/voetpad tussen Verlengde Talmalaan en de Chalonhof,
alsmede langs de hekwerken rond de Chalonhof
heggen worden geplant. Helaas zijn er bezwaren
gekomen van de kant van enkele bewoners. Er zijn
inmiddels diverse gesprekken geweest met
betrokkenen en we zijn momenteel in afwachting van
de beslissing van de gemeente Soest.

Jaarverslag 2018
De Stichting
Er hebben zich binnen het bestuur dit jaar geen
veranderingen voorgedaan. De bestuursleden zijn:
Kees Waagmeester (voorzitter), Herman Vriesendorp
(penningmeester), Tanneke Voorintholt (secretaris),
Henk Korten, Dirk de Wit (secretaris Soester Eng
Netwerk) en Gert Wit. Pieter Augustinus is als
adviseur nauw betrokken bij onze Stichting.
Onze Stichting heeft dit jaar veertien nieuwe donateurs
mogen verwelkomen. Het aantal donateurs bedraagt
per 31 december 160.

Bloemenranden/akkerrandenbeheer
De Stichting is betrokken bij overleg over
bloemenranden/ akkerrandbeheer op de Eng met het
doel de biodiversiteit op de Eng te vergroten. Tijdens
overleg met de gemeente is gebleken dat dit ook voor
de komende jaren de aandacht heeft.
Herenboeren Soest
Tijdens de zomer is er een uitgebreid overleg geweest
met Herenboeren Soest over de optie om op de Eng
gronden te gebruiken door deze coöperatie. In het
overleg is duidelijk gemaakt dat de Stichting positief
staat tegenover het initiatief, maar dat realisering op de
Eng aan randvoorwaarden gebonden is, zoals: geen
dieren op de Eng, geen meerjarige gewassen en bomen,
geen bouwsels (in dit geval om beesten onder te
brengen), geen hekwerken of anderszins afrasteringen
en geen inbreuk op de openheid van de Eng.

Soester Englezing 2018
De tiende Soester Englezing voor onze donateurs en
andere belangstellenden vond plaats op woensdag 28
maart in de Molenaarskamer onder de Windhond. De
spreker tijdens deze lezing was Matthijs G.C.
Schouten. Hij is ecoloog en filosoof, in dienst van
Staatsbosbeheer en bijzonder hoogleraar aan de
universiteiten van Cork, Galway (Ierland) en
Wageningen. Prof. Schouten was getroffen door de
aanblik van de Soester Eng, een open ruimte midden in
de bebouwing van Soest. Zijn boodschap: een agrarisch
natuurlandschap rijk aan biodiversiteit, zoals wij dat in
Nederland kenden tot ongeveer de jaren vijftig van de
vorige eeuw, kan zichzelf economisch niet bedruipen;
daar moet altijd geld van de gemeenschap bij. Aan het
eind van zijn lezing vroeg hij de ongeveer 85
aanwezigen: is men bereid om te betalen (fonds) voor
inrichting en onderhoud van de Soester Eng? Dit zou
een oplossing kunnen zijn voor het behoud van de Eng
voor de toekomst.

Overleg met de gemeente Soest
Er is inmiddels kennisgemaakt met de nieuwe
wethouder Aukje Treep -van Hoeckel. Met haar zijn
diverse punten besproken over hoe de Soester Eng het
best beheerd en beschermd kan worden. Centraal
daarin staat, zowel van de gemeente als van de
stichting, het ontwikkelen van een grotere
biodiversiteit op de Eng. Wij hebben de aandacht
gevestigd op het belang van de bestrijding van de
Japanse Duizendknoop, die inmiddels ook aan de
randen van de Eng gesignaleerd is. Handhaving van
gemaakte afspraken is een regelmatig terugkerend
onderwerp.
Wij zijn door de gemeente betrokken bij de evaluatie
van de subsidieregeling voor alternatieve gewassen op
de Eng. Ook bij de opstelling van het Landschap- en
natuurontwikkelingsplan 2019-2024 zijn wij
betrokken. Daarin zal de Soester Eng specifieke
aandacht krijgen, zo is toegezegd.

Groen aan de Buurt
De Stichting was actief betrokken bij de lancering van
het project ‘Groen aan de Buurt’ ter vergroening van
de Noordelijke Eng. Langs het bestaande hekwerk rond
de laatste akker op dit deel van de Eng is een
meidoornhaag geplant (fase I). Dit met het doel de
landschappelijk bezien storende hekken incl. de
puntdraden daarboven uit het zicht te brengen, de gaten
en vernielingen in de hekken ten gevolge van
vandalisme te dichten door er een ondoordringbare heg
voor te planten en tevens daarmee de natuurwaarden in
het gebied te vergroten.
De heggen bieden volop schuil- en nestgelegenheid
voor vogels.

Plannen met spoorwegovergangen door ProRail
ProRail wil af van onbewaakte overgangen. De
gemeente Soest voert hierover overleg met ProRail en
heeft ons om advies gevraagd. Ons standpunt is dat
tenminste een overweg naar de Eng moet worden
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gehandhaafd en wel die de Gouden Ploeg nabij station
Soest, De gemeente heeft een wandelpad van de
Gouden Ploeg naar de nieuwe wijk Land van Bieshaer
toegezegd. De stichting is betrokken geweest het
overleg hierover maar laat het tracé van het pad aan de
gemeente over.

Molenstraat (nabij de Volkstuinen) en in Soest Zuid
(garage de Rooij).
- Overleg is gevoerd met initiatiefnemers tot herbouw
van de woning Veldweg 19.
- De jaarlijkse bijeenkomst van het Soester Eng
netwerk, een klankbord van de Stichting, heeft
plaatsgevonden.
- Eind september is deelgenomen aan de Duurzaam
Goed Bezig Markt in winkelcentrum Soestdijk.
- De stichting houdt zich aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Gegevens van
mensen die geen donateur zijn van onze Stichting
zullen na twee jaar verwijderd worden tenzij er weer
opnieuw contact geweest is, bijvoorbeeld tijdens een
Englezing.

De Windhond
Het bestuur van de Windhond heeft ons gepolst over de
vervanging van de container op het terrein van de
molen door een schuur. Voor zover dat een houten
schuur is die in het molenlandschap past, hebben wij
daar geen bezwaar tegen.
Nationaal park de Heuvelrug/Geopark de
Heuvelrug
De gemeente Soest sluit zich in 2019 aan bij het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en zal met
gebiedspartners onderzoeken hoe de samenwerking
concreet kan worden gemaakt. De Heuvelrug strekt
zich uit van het Gooimeer tot de Grebbeberg. Al ruim
150.000 jaar een eenheid sinds haar vorming in de
ijstijd. Het huidige Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
beslaat nu alleen het zuidelijke deel van de hele
Heuvelrug: van Rhenen tot de A28. Eén Nationaal Park
voor de héle Heuvelrug is de beste manier om dit
bijzondere gebied te beschermen en te ontwikkelen.
Daarom hebben verschillende partijen, waaronder de
Provincie Utrecht, de handen ineengeslagen om de
uitbreiding te regelen.
Bij Geopark de Heuvelrug is het doel om voor dit
gebied de Unesco kwalificatie te krijgen. Bij het
Geopark wil men vooral de aardkundige waarden en de
ontstaans-geschiedenis van het gebied onder de
aandacht brengen.
We volgen de ontwikkelingen op de voet, omdat deze
initiatieven mogelijk positieve gevolgen heeft voor de
instandhouding van de Eng.

Activiteitenplan 2019
Organisatie elfde Englezing
In het voorjaar zal de elfde Englezing worden
georganiseerd.
Soester Eng Netwerk
Het Soester Eng Netwerk zal ook in 2019 weer
bijeenkomen.
Natuurwaarden op de Eng
De Stichting zou een beeld willen krijgen van de
mogelijkheid van meer biodiversiteit op de Eng.
Geprobeerd wordt studenten te interesseren om
bijvoorbeeld een afstudeerscriptie te maken over dit
onderwerp.
Overleg met de gemeente
Het overleg met de gemeente Soest, eigenaren,
gebruikers en andere belanghebbenden van de Soester
Eng, zal worden voortgezet.

Handhaving
In contact met de bijzondere opsporingsambtenaren is
ons duidelijk geworden dat handhaving van
bijvoorbeeld gedragsregels voor honden op de Eng
nauwelijks plaatsvindt. Bij de gemeente hebben we
aangedrongen op meer handhavingscapaciteit.

Educatie
Het komende jaar zal vormgegeven moeten worden
aan een educatief programma voor het basisonderwijs
in Soest voortbouwen op het advies van cursisten van
IVN-Eemland.

Educatie-project
In het kader van de opleiding tot IVN-natuurgids
hebben de cursisten Meindert van Kammen en Toon
Kort voor ons een advies geschreven hoe leerlingen
van het primair onderwijs in Soest bekend kunnen
worden gemaakt met de landschappen van Soest en de
samenhang ervan met de Soester Eng. Supervisie werd
verzorgd door Pieter Augustinus en Max van Buiten.
Het eindrapport is met dank aanvaard en bezien wordt
hoe de stichting hier een gevolg aan kan geven.

Speciale aandachtsgebieden
- De projecten ‘Groen aan de Buurt’ en ‘Herenboeren
Soest’ krijgen intensieve aandacht van de stichting in
de vorm van deelname aan bijeenkomsten en
werkgroepen.
- De ontwikkelingen rond de bouwplannen aan de
Molenstraat (nabij de volkstuinen), in Soest Zuid
(garage de Rooij) en aan de Veldweg zullen
nadrukkelijk worden gevolgd.
- Het nakomen van de afspraken tot het planten van
bomen ter afscherming van het ‘Land van Bieshaer’
heeft onze aandacht.
- De stichting zal haar bankrekening zodra mogelijk
omzetten van de ING-bank naar de Triodosbank.

Diversen:
- Begin dit jaar is het boekje van Ellen ten Berge: ‘6
verhalen over de Soester Eng’ herdrukt in een oplage
van 175 stuks.
- Opnieuw is overleg gevoerd met initiatiefnemers voor
bouwplannen voor woonzorgvoorzieningen aan de
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Financieel verslag
7. Englezing: de Englezing vond in maart plaats in de
Molenaarskamer van de Windhond. De kosten betreffen de huur van de ruimte, cateringkosten en attenties
voor de sprekers.
8. website: Het betreft de jaarlijkse kosten voor de
website (hosting, domeinnaam)
9. lidmaatschappen: Het betreft de contributies voor Ogen(€ 50) en -dit jaar voor het eerst- Eemsnoer (€ 75).

De Stichting Vrienden Soester Eng heeft het boekjaar
2018 afgesloten met een positief saldo van € 877. Dit
resultaat is voor een belangrijk deel veroorzaakt door
een sterke stijging van het aantal donateurs. In 2018
hebben 160 donateurs de stichting financieel ondersteund. Dat is 22 meer dan het jaar er voor. Het saldo is
toegevoegd aan de reserve ‘projecten en juridische advisering’.
Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld op 6 februari 2019. De kascommissie, bestaande uit Piet
Huisman en Ab van Schaik, heeft op 17 januari 2019
de jaarcijfers over 2018 en de boekhouding gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven.

Toelichting op de balans
De rente over 2018 is begin januari 2019 ontvangen.
Zie voor de Voorziening projecten ‘Groen aan de
buurt’ de toelichting bij de punten 5, 10 en 11 bij de
staat van baten en lasten.

Toelichting op de staat van baten en lasten
1. donaties: Voor minimaal € 15 per jaar kan men donateur worden. Van de 160 donateurs hebben 112 mensen dit bedrag betaald. 48 donateurs hebben meer
overgemaakt (variërend van € 17,50 tot € 50).
2. gift: Dit betreft een eenmalige bijdrage.
3 en 6. opbrengsten en drukkosten boekjes: In 2018
zijn zowel boekjes “Verhalen over de Soester Eng” als
de “Geschiedenis van de Soester Eng” verkocht. De totale opbrengst komt ten gunste van de jaarrekening. In
2018 zijn 200 exemplaren van “Verhalen over de Soester Eng” herdrukt (kosten € 1077) en 20 exemplaren
van de Toekomstverkenning. Deze kosten zijn in zijn
geheel ten laste van 2018 gebracht
4. rente: Het rentepercentage op de spaarrekening nadert de nul, waardoor de renteopbrengsten minimaal
zijn.
5, 10 en 11. project ‘Groen aan de buurt’: Van Landschap Erfgoed Utrecht zijn drie voorschotten op bijdragen voor dit project ontvangen: in maart € 2500
voor het pilotproject “Landschappelijke heggen en hagen 1e fase”. Hiervan is in 2018 € 2166 besteed. In
september is € 3600 ontvangen voor de 2e fase. Door
vertraging in de uitvoering in verband met door de gemeente nog te verlenen vergunningen was hiervan op
31 december 2018 nog maar € 1197 besteed. In totaal
is € 6100 ontvangen en €3363 besteed. Voor het nog
resterende bedrag ad € 2737 is een voorziening op de
balans opgenomen omdat dit geld uitsluitend beschikbaar is voor het project.

Het positief saldo van € 877 over 2018 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, 6 februari 2019
(Voor Jaarrekening zie volgende pagina)
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Jaarrekening
bedragen in hele euro's afgerond

1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
A. BATEN
1. donaties
2. gift
3. verkopen boekjes over de Soester Eng
4. rente
5. Voorschotten project Groen aan
de Buurt

sub-totaal baten

2.988
15
113
4
6.100

9.220

B. LASTEN
6. drukkosten boekjes, brochures
7. Englezing
8. website (onderhoud)
9. contributies O-gen en Eemsnoer
10. uitgaven project Groen aan
de Buurt
11. voorziening Groen aan de Buurt
12. bankkosten
13. premie aansprakelijkheidsverzekering
14. mailings aan donateurs
15. kantoorkosten
sub-totaal lasten
positief saldo 2018

9.220

1.089
365
266
125
3.363
2.737
140
73
158
27
8.343
877
9.220

2 BALANS
Activa
nog te ontvangen rente

Eind
2017
6

Eind
2018
4

nog te ontvangen donaties

35

ING betaalrekening

136

1.266

ING spaarrekening

7.289

9.795

7.466

11.065

Passiva

Eind
2017

vooruitontvangen
donatie 2018
15
voorziening project
Groen aan de Buurt
reserve projecten en
juridische advisering
4.000
plus toevoeging
uit positief saldo 2018
vermogen
3.451
7.466
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Eind
2018

2.737
4.000
877

4.877
3.451
11.065

