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Sonnenberg is in 1946 vanuit Indonesië naar Nederland gekomen. Hij woonde toen bij zijn
grootouders in Deventer en ging daar naar de lagerschool.
In Maastricht is hij naar de HBS gegaan. In 1955 naar de HTS in Haarlem voor de
vliegtuigbouw, waar hij is afgestudeerd in 1958. Na twee jaar militaire dienst is hij in 1960
ging hij geodesie studeren met een studiebeurs van het Kadaster; afstuderen in de
fotogrammetrie bij prof. Roelofs op de analoge triangulatie van Logeman.
Hij begon bij het Kadaster in Utrecht met de ruilverkaveling in Zuid-Holland (Hoekse Waard
Noord).
Bij het Bureau van de IV kwam hij meer in de beleidsrichting terecht; hij zat ook in het
kantoor van de Cultuur Technische Dienst en had daar telefoons voor het interne net van het
privékantoor en een voor directie van de Cultuur Technische Dienst. Het was in de glorietijd
van de ruilverkaveling; Sonnenberg noemt Hellinga en Herweijen.
In ontwikkeling waren ARAK Automatisering Ruilverkaveling Administratie (het
administratieve gedeelte) en ATOR (Administratieve Toedeling Ontwerp Ruilverkaveling).
Vooral met Willem de Vos heeft Sonnenberg in Apeldoorn vrij intensief samengewerkt. De
wetgeving is vanuit Apeldoorn gebeurd. Willen de Vos kwam toen in de werkgroep voor de
wet samen met Tjibbe Jouwstra (de huidige Coördinator Terrorisme Bestrijding), die was toen
de baas van die werkgroep bij Landbouw. Hij was een vrij jonge jurist bij Landbouw. Vos
(het hoofd van de juridische afdeling bij Landbouw) en ik samen waren de bazen van die
werkgroep.
Ondanks de reorganisaties bij het Kadaster, ging Sonnenberg door in de landinrichting en
kartering. Uiteindelijk is voor de kartografische verwerking FINGIS aangeschaft.
De laatste tien jaar van zijn loopbaan zijn erg gedomineerd geweest juist door deze
systeemontwikkeling en niet door de ruilverkaveling. Een jaar na de openstelling van AKR
kwam LKI beschikbaar in 1994/1995. Tenslotte kwam er een algeheel kadastraal systeem
KVS, Kadastraal Vastgoed Systeem. De structuur daarvan is in 1998 opgezet, gespeend van
geodetische of GIS achtergrond, onder Oracle.
Sonnenberg is secretaris van NVG geweest als opvolger van Jan Polman.

