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Herinneringsboom op Joke Smitplein
Beste bewoners van het Joke Smitplein
In december 2021 ontving u van ons een wijkbericht
over de Herinneringsboom: een Hollandse winterlinde
die de gemeenteraad aan iedere wijk in de stad
cadeau doet, ter ere van 900 jaar stadsrechten in
Utrecht. De bomen zijn een blijvende herinnering aan
het feestjaar. Ook staan ze symbool voor verbinding
tussen de bewoners van alle wijken in Utrecht. In dat
wijkbericht las u ook dat de boom in uw wijk op het
Joke Smitplein komt. Die locatie is aangedragen door
inwoners en kreeg de meeste stemmen. De boom
wordt pas in november geplant, omdat de gemeente
nu aan het werk is in uw straat. In dit wijkbericht vindt
u twee opties voor de precieze locatie. U kunt uw
voorkeur doorgeven.
Twee opties voor de precieze plek van de boom
Een aantal bewoners gaf aan dat zij graag meedenken
over de precieze locatie. Wij waarderen deze
betrokkenheid. Daarom ziet u op de achterkant van dit
wijkbericht 2 opties voor de precieze plek van de
boom. Hierbij hebben we rekening gehouden met de
ruimte die de boom nodig heeft, wat er in de grond ligt
en met de omtrek van het kunstwerk dat rond alle
Herinneringsbomen wordt gemaakt. Wilt u voor 1 juli
laten weten welke plek uw voorkeur heeft? Stuur
daarvoor een mailtje naar 900bomen@utrecht.nl. U
kunt uw reactie ook doorgeven op het wijkbureau.
Neem dan dit wijkbericht mee zodat de collega’s op
het wijkbureau weten waar het over gaat. Indien we
geen reactie ontvangen gaan we uit van locatie A

gelegd, als een jaarring, met de boom als middelpunt.
Zo is er altijd een plek om stil te staan in een steeds
veranderende stad. De gemeente legt in 2022 en in
2023 de eerste twee ringen aan en hoopt dat het
initiatief de komende jaren wordt overgenomen door
wijkinitiatieven. Het kunstwerk kan – afhankelijk van de
locatie - groeien tot maximaal vijf ringen met
voetstappen van nog meer bewoners. Als direct
omwonende willen we u de gelegenheid geven om bij
te dragen aan dit kunstwerk. U kunt zich via
www.utrecht.nl/kunstherinneringsboom aanmelden. Op
de achterkant van dit wijkbericht vindt u een impressie
van het kunstwerk.
Meer informatie?
Heeft u vragen over de Herinneringsboom of wilt u
graag meer informatie? Stuur dan een mail naar
900bomen@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Dondersstraat 1, via oostnoordoost@utrecht.nl
of via algemeen telefoonnummer 14 030.
Verspreidingsgebied Wijkbericht: Omgeving Joke
Smitplein

Kunstwerk bij de boom
Zoals u in de alinea hierboven las, komt er ook een
kunstwerk bij de boom. Dit is op alle tien locaties in de
stad hetzelfde kunstwerk. Om van de boom een echte
‘Verbindingsboom’ te maken, nodigt kunstenaar
Annabel Schouten Utrechters uit om samen te komen
en hun voetafdruk achter te laten bij de boom. De
voetafdrukken worden in smalle tegels in een ring
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