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Villa Jongerius doet mee aan AVRO-programma 'Restauratie' 
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De Villa Jongerius eind jaren dertig vlak na de oplevering. 
 
Villa Jongerius aan de Kanaalweg doet mee aan het televisieprogramma Restauratie van de AVRO en
maakt zo kans op één miljoen restauratiegeld. Dat heeft de stichting Vrienden van het 
Jongeriuscomplex dinsdag bekend gemaakt. 
 
De villa is een zeldzaam architectonisch complex met een mix van art deco en nieuwe
Het pand werd in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd en diende als woning van de 
industrieel Jan Jongerius en zijn familie.  
 
Binnenkort wordt begonnen met opnamen van het programma dat vanaf donderdag 18 september bij 
de AVRO op Nederland 2 te zien is. Het gaat om een derde reeks van Restauratie waarin vervallen 
gebouwen, die toch op een of andere manier heel bijzonder zijn, ‘strijden’ om maximaal één miljoen
euro restauratiebudget. Er zijn acht afleveringen en in de finale wordt bekend gemaakt welk van de 
zestien deelnemende gebouwen de winnaar is van die felbegeerde hoofdprijs.
 
De Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex is opgetogen over de deelname van de villa aan het
programma. “Behoud van dit erfgoed uit de vorige eeuw is van groot belang,
dertig weinig te erven valt”, zegt Bernadette Jongerius, een van de nazaten van Jan Jongerius en lid 
van de Vrienden. Volgens haar kan het televisieprogramma een positieve impuls geven aan de
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restauratie van de inmiddels vervallen villa, zodat deze weer in oude glorie hersteld kan worden en 
een nieuwe bestemming krijgt. “We hebben er alle vertrouwen in, want de lijfspreuk van Jan 
Jongerius was: ’t komt in orde. Met dit motto werkt de Stichting dan ook aan het behoud en
restauratie van dit complex.” 
 
De woonvilla, kantoor en tuin werden gerealiseerd in 1937-38 in opdracht van de Utrechtse 
ondernemer Jan Jongerius (zijn bijnaam was ‘Jan Ford’ naar de Amerikaanse autobouwer en
ondernemer). De bouwstijl van het complex is uniek voor Utrecht én voor Nederland: een 
architectonisch hoogstandje in een stijl die een eigenzinnige mix is van de nieuwe zakelijkheid en on
Nederlandse art deco motieven. Het complex is mede uniek omdat het in zijn gehele
verschijningsvorm (in- en exterieur) de gebouwde droom is van een hovenier
werd. 
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