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2.1933.1 HUIS SONNEVELD

Adres: Jongkindstraat 12
Wijk: Dijkzigt (postcode 3015)
Bouwjaar: 1933
Typologie en aantal: vrijstaand woonhuis 
met dubbele garage
Architect: J. Brinkman & L. Van der Vlugt
Opdrachtgever: J. Sonneveld
Aannemer: F. Zonneveld

Bouwgeschiedenis: Het bureau Brinkman en Van der Vlugt ont-
wierp tussen 1925 en 1930 de Van Nellefabriek in de stijl van Het 
Nieuwe Bouwen. In opdracht van A. Sonneveld, mededirecteur van 
Van Nelle, is een woonhuis ontworpen voor vier personen met twee 
bedienden. Naast licht, lucht en ruimte waren hygiëne en een goed 
georganiseerde plattegrond belangrijk, voor optimaal comfort voor 
familie én personeel. De woonvertrekken liggen op de eerste ver-
dieping en de slaapkamers op de tweede, met op het platte dak het 
dakterras. Op de begane grond bevinden zich de entree, de studio 
voor de dochters aan de tuin, de personeelsvertrekken en een garage 
voor twee auto’s.
Stedenbouwkundige context: Huis Sonneveld is deel van een klei-
ne villabuurt, binnen het uitbreidingsplan Dijkzigt op het voormalige 
Land van Hoboken.
Voorzieningen: Zowel familie als personeel hadden eigen badka-
mers en buitenruimte, voor die tijd een luxe. Het comfortabele, mo-
derne interieur was kleurrijk, ingericht met meubels van Gispen en in-
bouwmeubels, met details uit de scheepsbouw, ontworpen door Van 
der Vlugt. Het woonhuis heeft weinig verkeersruimte; het personeel 
heeft een eigen entree en verkeersroute. Technisch was het huis mo-
dern met een centrale klok, huistelefoon en tussen de personeelslaag 
en de woonlaag een boodschappenliftje.
Aantal kamers: 6, plus 2 personeelskamers.
Woonoppervlakte: Begane grond t/m tweede verdieping: ca. 345m². 
Kelder: ca. 55m² en inpandige garage: 30m².
Constructie/materiaalgebruik: Op de betonnen fundering en de 
stalen draagconstructie met gewapend betonnen vloeren en grote 
overspanningen, maken een vrije indeling van de plattegronden en 
gevels met lange raamstroken met dunne stalen kozijnen mogelijk. 
Het exterieur is wit gepleisterd. In het trappenhuis zit een geëtst raam.
Restauratie: Na aankoop door Stichting Volkskracht in 1997 werd de 
villa, rijksmonument sinds 1986, tussen 1999 en 2001 door Molenaar 
& Van Winden in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Het Ne-
derlandse Architectuur Instituut beheert het huis als museumwoning.
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