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De villa heeft tijdelijk een nieuwe  (antikraak)
bewoner: Tommy Ebben 
Deze bewoner neemt alvast een voorschotje 
op de creatieve bestemming voor  het 
complex. Zie ook zijn website 

 

 

website 

U kunt zich aanmelden voor deze 
Nieuwsbrief op de website van de Stichting 
Vrienden van het Jongeriuscomplex 
Kom ook eens kijken >>>>

  
- begroeiïng belemmertt het zicht op 
de villa- 
 

 

contact 

U kunt met de Stichting Vrienden van het 
Jongeriuscomplex altijd contact opnemen op 
ons mailadres info@jongeriuscomplex.nl  
 
De voorzitter van het bestuur, Bernadette 
Jongerius, kunt hier bereiken 
Secretaris Willem ter Steege bereikt u hier 
 
Post op het algemene adres komt terecht bij 
de projectmedewerker Alice Hoogenhout. 
 
Wilt u iets kwijt over de website of de 
nieuwsbrief dan kunt u mij (Marga Mulder) 
mailen

  

We zijn op koers!

Presentatie 

Op vrijdag 5 maart was er in de Villa een presentatie. Deze 
bijeenkomst was met name bedoeld voor bestuurders en 
medewerkers van de gemeente en de provincie Utrecht die 
nauw bij de restauratie en herbestemming  van het 
Jongeriuscomplex betrokken zijn. Aanwezig waren o.a. 
gedeputeerde Anneke Raven en wethouder Harry Bosch. 
Helemaal in de geest van de toekomstige 'Jongeriusfabriek' 
stonden cultuur, creativiteit, ontmoeting en een hapje en 
drankje centraal. 
Bestuurslid Willem ter Steege (secretaris) gaf een schets van 
de stand van zaken rond de restauratie en de financiering. 
De financiering van de restauratie van de villa en de tuin is 
aardig op streek.. Binnenkort kan gestart worden met de 
restauratie. Het uitgangspunt van de Stichting is echter 
steeds geweest dat villa, tuin en kantoor één geheel 
vormen .De Stichting stelt daarom alles in het werk om na de 
villa en de tuin ook het kantoor te kunnen restaureren. Om de 
overdracht van tuin en kantoor aan de Stichting Vrienden van 
het Jongeriuscomplex  op korte termijn mogelijk te maken 
voert de gemeente Utrecht overleg met Domeinen. Hier is 
dus nog werk aan de winkel.

 
- presentatie-

 
Terug in de villa 
Hiernaast ziet u de hal van de villa op dit moment. Nu het 
glas in loodraam tijdelijk is verwijderd ziet die er heel anders 
uit. U ziet de manshoge portretten van Jan Jongerius en zijn 
vrouw. Ook van de tien kinderen bestaan dergelijke 
portretten, die vroeger in de hal hingen. Het zou fantastisch 
zijn als ook die portretten allemaal weer terugkomen in de 
villa. Voor een aantal is dat al geregeld. 
Het grote glas in loodraam dat oorspronkelijk in de hal van 
het kantoor hing is zorgvuldig bewaard door Defensie en 
komt weer terug op de oude plaats. Ook de ramen van de 
tussendeuren in de hal (u ziet een afbeelding ervan op de 
presentatiefoto hierboven) komen weer terug, vertelde Willem 
ter Steege.

  
-de hal nu-      

 

  
Historisch onderzoek 
Belinda van Buiten presenteerde op de bijeenkomst het 
resultaat van het tuinhistorisch onderzoek. De tuin om het 
huis is, zo blijkt uit dit onderzoek, bedoeld als kijktuin. Vanuit 
het woonhuis was hij niet makkelijk toegankelijk om in te 
zitten of te spelen. Daar was hij ook niet voor bedoeld. 
Het zicht op de tuin is nu vaak weggenomen door uit de 
kluiten gewassen bomen en struiken. Ook dat was natuurlijk 
niet de intentie. 
 
In de villa zijn op sommige plekken laagjes verf verwijderd. 
Dit is om te kijken hoe de situatie oorspronkelijk was. Zo was 
de muur in de hal niet wit, zoals nu, maar groen met 
een gouden randje.                                 

 
     - oorspronkelijke kleuren -
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