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woensdag 06 augustus 2008

Villa Jongerius in de schijnwerpers

UTRECHT - Speciaal voor de opnames van AVRO-programma Restauratie stond er gisteren weer 

een oude Ford voor de deur van de oude Fordgarage achter villa Jongerius. 

Met de verkoop van Fords werd Utrechter Jan 

Jongerius een zeer rijk man en kon hij zijn 

bijzondere villa aan de Kanaalweg in Utrecht laten 

bouwen.  

 

Nu, zeventig jaar later, is het gebouw 

verwaarloosd, maar voor 31 december 2011 moet 

Jongerius’ droom in oude luister zijn hersteld. 

 

Dat is één van de voorwaarden waaronder de 

gemeente Utrecht de bijzondere villa dinsdag aan 

de Stichting Vrienden voor Jongerius verkocht. 

Een restauratie zal tegen de twee miljoen euro kosten. De Stichting hoopt nu bij 

televisieprogramma Restauratie een miljoen euro te winnen om een vliegende start te maken. 

 

 

 

 

REACTIES  Deze discussie is gesloten - het is niet mogelijk om op dit artikel te reageren 

prachtig gebouw met een rietveld-uitstraling. Ben er vaak langsgefietst en altijd gehoopt dat het 

ooit weer bewoonbaar (en bewoond) zou worden.

[ Citeer ] 

Harrie - london ex utrecht - 07/08/08 - 19:07:07 2510175 

Ik hoop zeker dat die villa weer in oude staat wordt gebracht. Mijn vader heeft er jarenlang 

gewerkt. Het was regelmatig een doelwit in de 2e WO oorlog. 

[ Citeer ] 

joop - Apeldoorn - 07/08/08 - 15:30:19 2509615 

villa aan de Kanaalweg die vila was van jan jongerius hij had niet alleen de verkoop van Ford hier in 

utrecht en Amsterdam maar ook een carrosorie bedrijf en de emblage van de Morris auto
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bert van eck - almere - 07/08/08 - 13:02:22 2509181 
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Ik vind het een prachtig gebouw.  

Ik hoop dat het snel in opgeknapt is. Ben zelf heel benieuwd naar de binnenkant en zou graag een 

keer binnen willen kijken.
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Bart - Amsterdam - 07/08/08 - 09:43:16 2508393 
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