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Twee feestjes voor Jongeriuscomplex
Eigenlijk was het dubbel feest voor de Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex. Ze
kreeg de villa op het terrein formeel in bezit én de opnames voor het tv-programma
Restauratie vonden plaats. Daarmee maakt de stichting kans op één miljoen euro voor het
opknappen van de vervallen villa.
Het Jongeriuscomplex ligt aan de Kanaalweg, achter de Jaarbeurs. Lange tijd werd het terrein
gebruikt door Defensie. Daarvoor was het stuk grond tussen de Overste den Oudenlaan en het
kanaal ter hoogte van de Veilinghaven het werkterrein van Jan Jongerius. De succesvolle
ondernemer – ook wel ‘Jan Ford’ genoemd - overleed in 1941 maar liet zijn sporen na.
Jongerius introduceerde de eerste benzinepompen in Nederland, werd de grootste Nederlandse
Forddealer en bouwde daarnaast bussen en vrachtauto’s. Het bedrijf ging in 1955 ter ziele.
Nul euro
De Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex zet zich sinds 2006 in voor restauratie en
behoud van het bedrijventerrein. Architect Antoni Folkers is voorzitter van de stichting, de
andere drie bestuursleden zijn kleinkinderen van Jan Jongerius. Sinds 2007 hebben het terrein
en het kantoor de status van gemeentelijk monument, de villa is rijksmonument. Het gebouw
is ontworpen door Jongerius zelf en heeft een bijzonder, zuidelijk en exotisch uiterlijk.
De gemeente Utrecht heeft de Jongeriusvilla voor het symbolische bedrag van nul euro
verkocht aan de stichting, maar wel onder de voorwaarde dat de villa vóór 31 december 2011
is gerestaureerd. Ook wil de gemeente dat de villa daarna openbaar wordt en een sociaalculturele bestemming krijgt. Door aankoop van de villa kan de stichting meedoen met het tvprogramma van de AVRO. Daarin strijden zestien monumenten om het restauratiebudget van
één miljoen.
Reünie
Het restaureren van de villa en het Jongeriuscomplex past wat de gemeente betreft in de
toekomstplannen met het stuk stad. Als het aan de gemeente ligt, wordt het gebied langs het
Merwedekanaal tussen de Tellegenlaan, Kanaalweg, Koningin Wilhelminalaan en de Overste
den Oudenlaan ontwikkeld tot een gevarieerde stadswijk. Het terrein zou dan plaats bieden
aan achthonderd tot duizend woningen en kleinschalige bedrijvigheid.
Het programma Restauratie start op donderdag 18 september. De uitzending over de villa
Jongerius is gepland op donderdag 23 oktober. De opnames waren voor de familie aanleiding
voor een heuse reünie. Daarnaast kwamen veel betrokkenen een kijkje nemen naar de
verrichtingen van de tv-ploeg en presentator Frits Sissing.
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De aanwezigen kregen tijdens de opnames uitvoerige instructies van de regisseur.

