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Zonnelaan 12 

 

Beschrijving 

Deze villa aan het Spaarne werd in 1918 gebouwd door architekt J.C. Cramer uit IJmuiden. Van deze 

architekt is geen  omvangrijk of belangrijk oeuvre bekend. (niet te verwarren met P.L. Kramer, de 

bekende Amsterdamse school architekt.) Het pand is gebouwd in de vorm van een schip. Eerder kende 

Haarlem nog een voorbeeld van dergelijk symbolische architektuur en wel villa de Oliephant, Zijlweg 

192, maar die is enkele jaren geleden gesloopt. 

In de plattegrond van Zonnelaan 12 zijn duidelijk een voor- en achterdek te onderscheiden. Ook 

driedimensionaal spreekt grote gelijkenis met een vaartuig: romp en opbouw zijn van een zekere 

robuustheid, in ieder geval die van een zeewaardig schip. De oorspronkelijke opdrachtgever was dan 

ook een reder uit IJmuiden. Aardig gegeven is dat de huidige bewoners eveneens te maken hebben met 

water. De villa wordt namelijk bewoond door een scheepsbouwkundig ingenieur, die er tevens kantoor 

houdt. 

Het ensemble bestaat uit een hoofd(woon)gebouw en een bijgebouw, oorspronkelijk de garage en 

bijkeuken. De romp van het schip bestaat uit grijs gepleisterde wanden waarin scherp uitgesneden 

vensters en daarop een glooiende rieten kap waarin eveneens vensters. De verdieping is daar, waar 

zich geen rietendakvlak bevindt, beschoten met groen-wit geschilderde houten delen. De beide 

terrassen aan de oost- en westzijde zijn van de tuin door grijs gepleisterde muurtjes afgescheiden, die 

een voor- en achterplecht suggereren. In de vormentaal van het geheel zijn elementen uit de 

Amsterdamse School te herkennen, en daarnaast vormt dit ensemble de unieke schepping van een 

architekt die op een romantische en symbolische manier vorm heeft willen geen aan het gegeven van 

eens schip en de nabijheid van de rivier het Spaarne. Ook elders in Nederland bevinden zich villa’s 

met een min of meer duidelijke Amsterdamse Schoolarchitektuur, zoals bijvoorbeeld in de wijk 

Meerwijk te Bergen. 

Omdat de garage in de loop der tijd is gaan dienst doen als kantoor, werden in 1953 beide gebouwen 

verbonden met een luchtbrug. Deze is in de stijl van de oorspronkelijke bebouwing gehouden: een 

eveneens met riet gedekt kapje en dezelfde beschieting. Onder de luchtbrug is een muur met daarin 

een poort aangebracht, zodat na deze ingreep het woonhuis en garage een geheel zijn gaan vormen. 

In de oostgevel zijn in 1978 de ramen aan het terras vervangen door een halfronde erker met 5 grote 

vensters om beter uitzicht op het Spaarne te verkrijgen: tevens is de loggia toen dichtgezet, eveneens 

met grote vensters. Jammer genoeg hebben daarvoor de prachtige gebeeldhouwde stijlen rond de 

loggia, die op deze plaats het dak ondersteunden, moeten wijken. Deze grote glasvlakken doen afbreuk 

aan het originele concept. Van een gesloten gevelwand met betrekkelijk kleine opening heeft een 

transformatie plaats gevonden naar een extravert front naar het Spaarne. 

Het vervangen van de oorspronkelijke garagedeuren door exemplaren met grotere glasopeningen in 

1984 is ook minder geslaagd. Uit het oogpunt van daglichttoetreding in de kantoorruimte is deze 
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ingreep goed te begrijpen. De deuren hadden wellicht meer naar de oorspronkelijke stijl kunnen 

worden uitgevoerd. 

Om vanuit de oostelijke woonkamer het Spaarne beter te kunnen zien is een deel van het muurtje rond 

het terras verwijderd zodoende ontbreekt en deel van de achtersteven van het schip nu. 

 

Het interieur van de villa bevat enkele waardevolle onderdelen, die alle aard- en nagelvast zijn. Op de 

begane grond is op veel plaatsen een eikenhouten betimmering toegepast. Ook deuren en kozijnen zijn 

van eikenhout en bevinden zich in de originele staat. In de oostelijke woonkamer (aan het Spaarne) 

zijn de penanten voorzien van betimmering met versiering en cannelures en lonische kapitelen. De 

schouw in dit vertrek heeft pilasters met ornamenten in een merkwaardige renaissancestijl. Het 

bovengedeelte van de schouw is verdwenen. Het paneelwerk van de lambrizeringen is eenvoudig, 

maar smaakvol. De schouw in de westelijke woonkamer is nog geheel in tact. Ook hier versierde 

pilasters en een bovenpaneel met decoraties in een niet nader te benoemen stijl, evenals dat van de 

schoorsteenpartij in de hal. 

 

Overige gegevens 

Op 3/11/1987 heeft de eigenaar verzocht om een bijdrage uit het stadsvernieuwingsfonds, naar 

aanleiding van een dor hem geplande vernieuwing van het dak van de villa. Impliciet houdt dit 

verzoek een aanvraag tot inschrijving in het monumentenregister in. Inmiddels heeft de eigenaar de 

kap op eigen kosten laten vernieuwen. 

 

Advies 

Afdeling monumentenzorg adviseert deze villa op te nemen in het register vanwege zijn bijzondere 

vormconcept, dat ondanks de gepleegde ingrepen nog in ruime mate intact is. Vanuit het Spaarne en 

vanaf de andere Spaarneoever gezien levert het ensemble een uniek beeld en harmonieert met zijn 

omgeving. Ook vanwege de toepassing van ambachtelijke bouwtechnieken, zoals de riet gedekte kap, 

en de gedurfde en fantasierijke decoratie van interieurelementen verdient dit geheel het predikaat 

monument. 

 

Kriteria 

I stedebouwkundige waarde 

- situering: ligt buitengewoon romantisch aan de Spaarneovere, inderdaad “voor anker” 

- markering stadsbeeld: opvallend geheel in villabuurt 

II architektuur: 

- oorspronkelijk ontwerp: metafoor van schip 

- type: ambachtelijke, traditionele bouwvorm 

- stijl: door vormconcept uniek, refererend aan de Amsterdamse School 

- Gevelcompositie: harmonieus; doch aangetast door later gepleegde ingrepen in de 

oorspronkelijke architektuur: het dichtzetten van de loggia, het vervangen van de 

oorspronkelijke garagedeuren, het realiseren van een luchtbrug en het verwijderen van een 

deel van de achtersteven. 

- detaillering: strakke details van hoog niveau 

- constructie: de constructie met spouwmuren is voor die tijd bijzonder, het betreft hier echter 

een luxe woonhuis 

- ornamenten: de fraai gebeeldbouwde stijlen rond de loggia zijn verdwenen 

 Het interieur bevat waardevolle elementen 

- kwaliteit interieur: de 3 schouwpartijen en de eikenhouten betimmeringen geven meerwaarde 

aan het interieur; opvallend is dat deze niet in de stijl van de Amsterdamse School zijn 

uitgevoerd, maar overwegend in neo-renaissance 

III historische betekenis 

- verschijningsvorm: uiting van persoonlijke betrokkenheid van de opdrachtgever met de 

symbolische uiting van een bepaald gegeven 

           

          afd. monumentenzorg 

          25/1/1990 
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