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Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex

augustus 2007 | NIEUWSBRIEF nummer 5
Nieuws van de Vrienden
Wijkconsultatie
Op 16 oktober 2007 was de
wijkconsultatie Merwedekanaal zone
deelgebied 4 (het gebied waar het
Jongeriuscomplex in ligt).
Op deze avond heeft de gemeente haar
plannen voor dit gebied aan
buurtbewoners en belangstellenden
toegelicht. Het werd toen duidelijk dat
het Jongeriuscomplex een centrale,
gezichtsbepalende plek in deze nieuwe
wijk zal krijgen.
Een van de bezoekers op deze avond
was oud-architect Wim van den Brink. Hij
attendeerde de Stichting op een notitie
m.b.t. de hoogbouwvisie van de
Gemeente Utrecht. In deze notitie staat
dat in het deelgebied 4 van de
Merwedekanaalzone volgens de
gemeente Utrecht gemiddelde
bouwhoogtes zijn toegestaan van 15
meter met accenten tot 30 meter .
“Hoogbouw rond het Jongeriuscomplex
zal afbreuk doen aan de uitstraling van
het complex: Het architectonische
complex vraagt om de nodige ruimte om
zich heen!”, is zijn stelling. De Stichting
is het daar natuurlijk van harte mee
eens.

Materiaal om op de site te plaatsen blijft nog steeds
van harte welkom; uit vervlogen tijden, maar ook
van deze tijd.
Wilt u ergens op reageren dan is uw bericht zeer
welkom in het gastenboek.

Nieuw op de site
Op de site staan een paar nieuwe items om te lezen,
zoals een fragment van een sleutelroman waarin Dick
Dreun (=Jan Jongerius?) een rol speelt. De
gebeurtenissen spelen zich af in de jaren dertig.
Uit 1945 is er een Verklaring , zeg maar
dankbetuiging, over hulp die de schrijver tijdens
WOII heeft ontvangen. Bij de foto's staat een foto
van de schrijver van deze Verklaring bij een
voedseluitdeling vlak na de bevrijding in de
Kanaalstraat.

Administratie

Projectgroep Merwedekanaal zone
deel 4
Namens de Stichting Vrienden van het
Jongeriuscomplex heeft voorzitter en
architect Antonie Folkers zitting in de
projectgroep van de Gemeente Utrecht.
Samen met stedenbouwkundigen wordt
hier bepaald hoe deze toekomstige
nieuwe wijk er uit moet gaan zien. De
Stichting is heel blij mee te mogen
praten en hoopt daarmee de toekomst

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!

http://members.home.nl/vriendenjongeriuscomplex/nieuwsbrief%205.htm
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van het Jongeriuscomplex te kunnen
verzekeren. In het voorjaar 2008 is het
stedenbouwkundig schetsontwerp klaar.

pagina 2 van 2

Met vriendelijke groeten, Marga Mulder

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor hebt aanmeld. 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.
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