
 

Vorig weekeinde werd nog een open dag gehouden in de Villa Jongerius in 

Utrecht. FOTO HANS ROGGEN

 

 
vrijdag 31 oktober 2008 

Villa Jongerius loopt miljoen mis 

Door WOUTER VAN WIJK 

UTRECHT - Villa Jongerius is uit de race om de miljoen euro opknapgeld in het Avro-programma 

Restauratie. 

Dit terwijl de Villa wel op het nippertje won van 

de directe tegenstander, het Einhovense Kasteel 

Eckhart. 

 

In de uitzending van donderdag van het 

programma werd duidelijk dat de Villa met 

minimale cijfers won: 50,05 procent van de 

stemmen ging naar de Villa. Dit was niet genoeg 

voor een plek in de finale, omdat alleen projecten 

met de hoogste stempercentages in daar komen. 

 

Bernadette Jongerius, secretaris van de stichting 

Vrienden van Jongerius en kleindochter van Jan Jongerius is teleurgesteld, maar stelt dat de race 

niettemin veel voordelen heeft geboden: ,,De naamsbekendheid is nu enorm. Hiervoor wisten veel 

mensen niets van de Villa, nu wel. Niet alleen in Utrecht, maar je hebt nu landelijke bekendheid.'' 

De meeste projecten die aan eerdere afleveringen mee deden hebben daardoor volgens Jongerius 

de financiën van hun restauratie rond kunnen krijgen. Jongerius: ,,We zijn nu bezig met het 

vervolgtraject. Het is een Rijksmonument, dus we komen in aanmerking voor subsidie van het rijk 

en de provincie. Er zijn ook veel mensen die nu 'vriend' van Jongerius willen worden. Die 

mogelijkheid zijn we ook aan het opzetten. En we zijn op zoek naar sponsors.'' 

 

Ondanks de teleurstelling heeft de Villa een erg goede race gedraaid, vindt Jongerius: ,,We hebben 

het ook niet getroffen. We stonden tegenover een andere sterke partij, het kasteel. We hebben 

allebei heel veel stemmen gekregen. Meer dan projecten die nu wel de finale halen. Wat dat 

betreft zitten we in de bovenmoot.'' Maar het winstpercentage per aflevering geeft de doorslag of 

een project naar de finale gaat. Jongerius: ,,Helaas. Als we tegenover het clubgebouw een 

voetbalvereniging hadden gestaan, hadden we het wel gered.''  

 

De Vrienden van Jongerius gaan geïnteresseerden voor het behoud van het Jongeriuscomplex via 

haar Nieuwsbrief en de website, http://www.jongeriuscomplex.nl/ , op de hoogte houden. 
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