
 
 

TEKST: 

 

Villa Jongerius krijgt unieke kans op restauratie Eén miljoen euro restauratiegeld: dat bedrag ligt  

klaar voor het monument dat de winnaar wordt van het tv-programma Restauratie. De Utrechtse Villa 

Jongerius is een van de zestien kandidaten. 

 

De opvallende villa van zakenman Jan Jongerius aan het Merwedekanaal heeft het afgelopen jaar 

meerdere malen het nieuws gehaald. Dat is vooral te danken aan de inzet van de Stichting Vrienden van 

het Jongeriuscomplex,waarin onder andere enkele kleinkinderen van Jan Jongerius actief zijn. Dankzij hen 

is nu het geheel van villa, tuin  en kantoor beschermd erfgoed geworden. Onlangs werd  

de stichting voor een symbolisch bedrag eigenaar van de villa met de verplichting om het gebouw te 

restaureren. 



Dat laatste is nog geen sinecure, want het is in zeer vervallen staat. Maar er gloort hoop: want de villa is 

één van  

De monumenten die meedingt naar de prijs van 1 miljoen euro in het AVRO programma Restauratie. 

In het programma worden telkens twee monumenten tegenover elkaar gezet en na afloop kan iedere kijker 

een stem uitbrengen. De winnaar gaat door naar de grote finale. Dan wordt er opnieuw gestemd voor de 

hoofdprijs die volledig besteed moet worden aan de restauratie. 

Voorwaarden zijn dan ook dat er al een goed restauratieplan is, dat het herstellen van het gebouw binnen 

een bepaalde termijn uitgevoerd wordt en dat het gebouw daarna voor het publiek toegankelijk is. 

 

Ontwerper van eigen droomhuis  

Het verhaal van de Villa Jongerius is niet alleen bijzonder, omdat het een opvallend gebouwbetreft, maar  

Ook omdat het het unieke verhaal vertelt van een hovenier die succesvol zakenman werd. Jan Jongerius 

liet zijn woonhuis in 1938 bouwen in een aparte mix van Art decostijlen het Moderne Bouwen. Hij 

ontwierp zijn droomhuis  zelf, vermoedelijk geïnspireerd door voorbeelden die hij zag op zijn reizen door 

Zuid en Noord Amerika. Woonhuis  kantoor en de tuininrichting tot en met de lantaarnpalen nam hij in 

één opzet mee.Uit filmmateriaal uit1938/39 (zi efoto’s) blijkt hoe het er in  kleur uitzag: alles was 

geschilderd in de kleuren wit en rood, de kleuren van Jan Jongerius en natuurlijk van Utrecht, 

want zo slim commercieel denkend was hij wel. 

 

Bettina van Santen  

in samenwerking met de Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex  

 

Het programma Restauratie is vanaf donderdag 18 september om 19:25 uur te zien op Nederland 2. Villa 

Jongerius is aan de beurt in de uitzending van 23 oktober. Kijkers kunnen daarna – zo vaak als  

ze willen tot zondagnacht 00.00 uur - stemmen per telefoon: 0909 - 8880 of per sms: 2332.  

Meer informatie: www.jongeriuscomplex.nl  en www.avro.nl/tv/programmas_a-z/restauratie . 


