
 

 Ontwikkelorganisatie Ruimte 

Projectmanagement Ruimte 

Telefoon 14030 

E-Mail 900bomen@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

 

 

Verspreidingsgebied: 

Bewoners Joke Smitplein Utrecht.nl 
 

 

 

 

Wijkbericht       oktober 2022 

 

 

Herinneringsboom op het Joke Smitplein 
 

Afgelopen maand ontving u van ons een wijkbericht over de Herinneringsboom die we gaan planten op het 

Joke Smitplein ter ere van 900 jaar stadsrechten in Utrecht. De herinneringsboom op het Joke Smitplein 

wordt vanwege de werkzaamheden aan de woningen de afgelopen tijd later geplant, namelijk in november.  

U kon afgelopen tijd uw voorkeur aangeven voor twee locaties voor deze boom. In dit wijkbericht geven wij u 

de uitslag van deze stemming. 

 

Actieve stemmen 

Er waren twee opties voor de boom: optie A aan de 

rand van het plein, en optie B in het midden van het 

plein. 21 bewoners rond het Joke Smitplein zijn 

ingegaan op onze oproep om een actieve stem te uit 

te brengen. Van de 21 bewoners hebben 13 bewoners 

hun voorkeur uitgesproken voor optie B: midden op het 

plein.  

 

Locatie boom bekend 

Nu de locatie van de herinneringsboom bekend is, kan 

de aannemer aan de slag met het planten van de 

boom. Dit zal in november plaatsvinden.  

 

Kunstwerk bij de boom 

Zoals u in het vorige wijkbericht ook heeft kunnen 

lezen, komt er 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 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 voetafdrukken 

worden in het voorjaar van 2023 aangebracht. De 

aanmelding voor het maken van een voetafdruk is in 

principe vol. Iedereen die zich heeft aangemeld, 

ontvangt nog een mail van 

kunstinopenbareruimte@utrecht.nl over de datum en 

de vraag dan opnieuw de deelname te bevestigen. 

Voor meer informatie zie 

www.utrecht.nl/kunstherinneringsboom.  

 

 
 

Meer informatie?  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Floris van Proosdij (projectleider) van Ontwikkeling 

Ruimte, via 900bomen@utrecht.nl of via 14 030. 

 

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. 
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