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   info@jongeriuscomplex.nl  

Na de deelname aan Restauratie is het even stil geweest 
rond het Jongeriuscomplex, althans dat leek zo. Er was en is 
van alles gaande waarvan we u op de hoogte willen stellen. 

Bestuurswisseling    

Per 1 januari 2009 zijn er wisselingen in het bestuur van de 
Stichting. Voorzitter Antoni Folkers heeft per 01- 01- 2009 zijn 
functie neergelegd vanwege werkzaamheden als restauratie- 
architect voor Villa Jongerius (via FBW Architecten). Hij blijft 
als adviseur bij de Stichting betrokken. 

Plannen voor de toekomst 

De projectgroep werkt hard aan  de toekomstplannen.          
Van een automobielenfabriek werd het gebied een slaperig 
loodsencomplex van Defensie en nu  wordt geprobeerd een 
nieuwe creatieve industrie op poten te zetten: de nieuwe 
Jongeriusfabriek. Lees hierover de stand van zaken 
weergegeven door Antoni Folkers (hiernaast). 

Subsidie                                                                              

De gemeente Utrecht stelt voor dit jaar ruim 7,5 miljoen euro 
beschikbaar voor twaalf projecten. Utrecht vond het geld in 
een potje van het Rijk dat bestemd is voor stedelijke 
vernieuwing. Het geld wordt ondermeer uitgegeven aan de 

restauratie van Villa Jongerius.                                   
Daarnaast is het bestuur ook bezig te onderzoeken of er 
andere geldbronnen aangeboord kunnen worden. 

   

Als u zich hebt aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen 
en u wisselt van mailadres, wilt u dan zo vriendelijk zijn om u 
met het nieuwe mailadres opnieuw aan te melden. Wilt u 
daarnaast zich ook afmelden met het oude 
mailadres?                                                         

Bij.voorbaat.hartelijk.bedankt!                                      
Met vriendelijke groeten, Marga Mulder 

Nieuws van de Vrienden

Administratie

Wilt u ergens op reageren dan is uw bericht van 
harte welkom in het gastenboek. 

Antoni Folkers:  

Aan het einde van het jaar is het stedenbouwkundig 
plan voor de Merwedekanaalzone deelgebied 4 in 
concept afgerond. Na een inspraakronde zal het plan 
definitief worden afgerond en de basis gaan vormen 
voor het bestemmingsplan van dit gebied dat voor 
een aanmerkelijk deel uit het Jongeriuscomplex ( nu 
in gebruik door Defensie) bestaat  

In dit stedenbouwkundig plan speelt het 
Jongeriuscomplex een belangrijke rol. De villa, tuin 
en kantoor zijn vanwege hun monumentenstatus en 
prominente ligging aan de kop van dit gebied - juist 
tegenover de Mandelabrug - een belangrijk ruimtelijk 
element in het plan. De voorgestelde nieuwe 
bebouwing, in hoofdzaak woningbouw, zal zich 
respectvol rondom het complex scharen. 
 
Maar er komt niet alleen woningbouw. Er is ook 
voorzien in een nieuwe Jongeriusfabriek die de 
creatieve industrie zal gaan huisvesten. En deze 
fabriek zal, is het plan, naast de villa en het kantoor 
ook uit een aanzienlijk stuk nieuwbouw bestaan. In 
het complex komt ruimte voor werkplaatsen, ateliers, 
kantoren maar vooral ook publieke functies zoals 
horeca en expositie. 
 
De projectgroep, die wordt ingevuld door het 
bestuursleden van de Stichting Vrienden van het 
Jongeriuscomplex en FBW architecten - bijgestaan 
door vele betrokken gemeenteambtenaren en andere 
experts- is doende een masterplan op te stellen voor 
de nieuwe Jongeriusfabriek. 
 
Maar ondertussen gaat de restauratie van de villa 
ook verder. Ondanks het missen van de prijs uit het 
televisieprogramma gaan we verder. De projectgroep 
is druk bezig om elders fondsen te werven en is 
ondertussen in de afrondende fase van het opmeten 
van de villa en een bouwhistorisch onderzoek. 
Binnenkort zal het restauratieplan gemaakt moeten 
worden want diverse subsidiegevers stellen dat er al 
dit jaar met de restauratie aangevangen dient te 

worden!  

Van Jongeriuscomplex naar 
Jongeriusfabriek 
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NB Het postadres van de Stichting is 

veranderd!   

   

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor hebt aangemeld. Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van 
nieuws op de website van de Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex. Wilt u deze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, meld u 
dan hier. af. U kunt zich daar ook aanmelden 
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