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Plaatsing van jubileumtegel 
 

 

In 2022 is de Boomstraat verfraaid met 33 unieke stoeptegels. De tegels zijn ontworpen door buurtbewoner de 

heer J. Stolk. Op vrijdag 27 januari 2023 om 15:00 uur zullen we de laatste tegel, nr. 34, op feestelijke wijze 

leggen. Bewoners van de Boomstraat zijn hierbij van harte uitgenodigd. Bent u erbij? 

 

Achtergrond van het ontwerp 

Volgens de heer J. Stolk is de Boomstraat als een 

dorp in een stad.  Het woonblok aan de oneven zijde 

van de Boomstraat wordt honderd jaar bewoond.  

 

“Honderd jaar wonen in de Boomstraat is een heel 

lang feest, ik heb er nu zelf zo'n dertig van 

meegevierd. Natuurlijk het was soms ook heel 

verdrietig, er waren conflicten, overlast, anonimiteit; de 

Boomstraat is als een dorp in een stad. Wat echter het 

karakter blijvend typeert, is dat de straat een belangrijk 

deel van het wonen en leven vormt. De betrokkenheid 

van de bewoners met de Boomstraat”. 

 

Met 34 nieuwe tegels in de stoep aan de oneven zijde 

heeft de heer J. Stolk daar expressie aan gegeven.  

In deze 34 tegels zijn honderd kleine tegels verwerkt. 

Deze kleine tegels komen uit één van de 26 woningen. 

Oorspronkelijk lagen ze in alle woningen achter 

de  voordeur, de gang en de keuken. In sommige zijn 

ze nog te zien als de voordeur open staat. En nu ook 

op straat. Ze vormen zo een zichtbare en tastbare 

verbinding tussen binnen en buiten, privé en 

openbaar, het leven in de Boomstraat. 

 

Plaatsing van jubileumtegel in de Boomstraat 

Op vrijdag 27 januari 2023 om 15:00 uur wordt de 

laatste tegel, nr. 34, op feestelijke wijze gelegd. U bent 

hierbij van harte uitgenodigd. Ook de wijkwethouder 

Eva Oosters, zal aanwezig zijn. 

We verzamelen bij de mobiele koffiebar om 15:00 uur 

bij u in de straat. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Lydia Koopman van Wijkbureau Oost-Noordoost, via 

oost@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 oost@utrecht.nl 

 of via algemeen telefoonnummer 14 030. 
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