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JAN STEENLAAN 23 BILTHOVEN 

De wit gepleisterde vrijstaande villa Jan 
Steenlaan 23 op de zuidhoek van de kruising 
Jan Steenlaan - Rubenslaan is door aannemer 
W.S. van der Sterre ontworpen en in 1913 in 
eigen beheer gebouwd. 
Het linker dakschild van het ver overstekende 
zadeldak wordt doorbroken door een ronde 
toren, afgedekt met een spits, waarin 
opgenomen een lantaarn. Onder het overstek 
van het dak aan de voorgevel is een balkon 
aangebracht. Het voorste gedeelte van het pand 
heeft aan de linkerzijde een uitbouw van een 
bouwlaag. Hierin bevindt zich een inpandig 
portiek, die toegankelijk is via een getoogde 
doorgang in de linkergevel. Op de uitbouw is 
onder het ver overstekende dakschild een loggia 
gecreëerd. Op de rechterhoek aan de voorzijde 
staat tegen de gevel een tweezijdige kleine erker. 
Op de rechterachterhoek bevindt zich een serre 
met daarop een balkon. Op de andere hoek is 
haaks op de achtergevel een rechthoekige 
aanbouw met een hoog lessenaardak gebouwd. 
Een groot deel van het pand heeft een hoge 
grijze grof gepleisterde plint. 
Na de Tweede Wereldoorlog is een half in de 
grond verzonken schuilkelder in de achtertuin 
omgebouwd tot garage, toegankelijk vanaf de 
Rubenslaan. 

Het pand heeft de naam Zonnestraal gedragen 
in de tijd dat het als kindertehuis dienst deed. 
Het staat op de lijst van Gemeentelijke 
monumenten. 
Aannemer Willem Sebastiaan van der Sterre 
(* Zoeterwoude, 29.06.1884, t Antwerpen, 
27.03.1961) werkt aanvankelijk als timmerman 
in Woerden en Harmeien, alvorens hij zich in 
1910 in Bilthoven vestigt. Hij is er directeur 
van de N.V. tot Exploitatie van Onroerende 
en Roerende goederen 'Prins Hendrik'. Tussen 
1910 en 1926 bouwt hij een groot aantal 
woningen. Daarna reist hij enige tijd door 
Australië en Zuid Afrika, waarna hij zich vestigt 
in België. Eerst bouwt hij daar nog huizen en 
begint dan een theehuis in Merksem. Lezers die 
herinneringen hebben aan de Jan Steenlaan 23 
of oude foto's aan de Historische Kring D' 
Oude School willen afstaan, worden vriendelijk 
verzocht contact op te nemen met de redactie. 
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