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De Tuin: back to basic

STAND VAN ZAKEN

Een beeldje uit het filmpje dat u op de site
van het Utrechts archief kunt bekijken
(oude familiefilmpjes uit de familie
Jongerius)

Als u op het ogenblik langs de villa komt dan kan het u niet ontgaan dat er drastisch is
gewerkt in de tuin. Het ziet er nogal kaal uit nu de beplanting voor een groot deel is
verdwenen. We kunnen ons voorstellen dat dat even schrikken is, dus in deze
nieuwsbrief willen we wat meer vertellen over de achtergrond van deze actie.
Ook kunt u zien dat de bouwkundige oplevering eind 2011, zoals we enige maanden
geleden nog verwachtten, iets te optimistisch gedacht was. Het werk is nog in volle gang.
We verwachten nu een bouwkundige oplevering in het komend voorjaar.

naar het Utrechts Archief

De villa van schuin linksvoor. De villa
is hier versierd voor het 25-jarig
jubileum van het bedrijf (1938).

Volg ons op Twitter
http://twitter.com/villajongerius

In het bouwblog kunt u de vorderingen
van de restauratie van de villa volgen,
De nieuwste bijdrage gaat over de
installatie in de kelder.
In het boekblog kunt u lezen over de
geschiedenis.
De laatste bijdrage gaat over de
WATERRUPS. Als u meer kunt
vertellen over dit apparaat, laat u het
ons dan weten?

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

De villa en de tuin aan de achterkant
(1939).

In 1985 heeft de begroeiing de villa al
een beetje aan het gezicht onttrokken.

Zoals u weet wordt bij de restauratie van het
Jongeriuscomplex gestreefd naar herstel in
de toestand van het geheel zoals het was in
de jaren vlak na de oplevering. Dat geldt niet
alleen voor de villa maar ook voor de tuin.
Die zag er destijds heel anders uit..Op de
foto's links ziet u hoe dat was.
Volgens Jan Jongerius moest de tuin vooral
een kijktuin zijn, een entourage waarin de
villa goed tot zijn recht kwam. De bewoners
van de villa zaten niet in de tuin, ze zaten op
de terassen. De tuin was niet toegankelijk
vanuit het huis maar langs zijpaden.
Sommige buurtbewoners zijn geschrokken
van de kaalslag rond de villa. Als reactie
daarop schreef Willem Tersteege (directeur
van de Stichting):
Wij hebben ons ten doel gesteld de Villa en
de tuin weer terug te brengen in de staat
zoals deze in 1937/1938 werden opgeleverd.
Het was een echte open kijktuin met veel
eenjarige planten in alle bloembakken en
rond de vijver.
Dit beeld werd geaccentueerd door een
aantal bolacacia's rondom de Villa en langs
de oprijlaan. Op de hoeken van de vijver
stonden twee treurwilgen.
Defensie die het terrein in 1955 betrok heeft
diverse coniferen aangeplant en heeft verder
nooit veel aan tuinonderhoud gedaan.
De wilg in de voortuin was een zaailing die
toevallig daar is neergestreken en die een
buitenproportionele omvang had
gekregen. Bovendien was hij dwars door het
oorspronkelijke betegelde pad langs de
wetering aan het groeien.
De twee coniferen voor de entree van de
Villa waren ook zover uit de kluiten
gewassen dat er niet meer aan te snoeien
viel.
Van de twee wilgen achterin de tuin bij de
vijver had Defensie er een al jaren geleden
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omgezaagd, en de tweede wilg was heel ziek
en uitgehold waardoor gevaar voor
omwaaien bestond. Ook deze boom had een
enorme omvang gekregen en stond voor een
deel met zijn wortels in het beton van de
vijver.

In 2010 waren de door Defensie
aangeplante coniferen al ver boven het
dak uitgegroeid.

De Villa en de tuin hebben de
Rijksmonumentenstatus, dus de Stichting
kan en mag niets doen zonder nadrukkelijke
toestemming van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed en de afdeling
Monumenten van de Gemeente Utrecht.

NIEUW:
Op de foto's van de tuin, 70 jaar
geleden, ziet u de betonnen pergola die
vrijwel geheel verdwenen was. Deze
wordt opnieuw gemaakt. De eerste
betonnen dragers zijnop de foto rechts
gestort.
Ook de terrassen zijn opnieuw gemaakt
en krijgen nieuwe rode tegeltjes.
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