
 1 

 INVENTARIS ARCHIEF PAUL DE MEYER 

Aanwijzingen voor de gebruiker 

Het nummer rechtsboven is het dossiernummer zoals toegekend door de architect. 

 

Anderlecht            

Boulevard S. Dupuis,  

- 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw Veritaswinkel in Westland Shopping Center : plannen (1972) 

ps. basisplannen winkelcentrum n.o.v. M. Blomme (1969) 

oud dossiernummer: 11b (532) 

 

Antwerpen            

Acacialaan 

Festenberg 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw woning : nota, schets- en voorontwerpen, plannen (1968-1969) 

oud dossiernummer: 23 

 

Antwerpen 

Desguinlei 

Ministerie van Openbare Werken 

bouw KVCM 

1ste fase 

2de fase 

3de fase 

 

 

Antwerpen            

Esmoreitlaan (Linkeroever) 

Brachfeld 

i.s.m. L. Stynen 

.  bestaande toestand Linkeroever : plan (1965), foto (z.d.) 

.  ontwerp recreatiegebied LO n.o.v. R. Braem en J. D’Huyvetter (1968-1970) 

.  bouw CBS Tower 1 en 2 (o.m. Riverside Tower?) : schetsen, voorontwerpen, plannen, 

inrichting, briefwisseling (1965-1968) 

oud dossiernummer: 62b*  

 

Antwerpen           51 

Esmoreitlaan 

promotor 

.  laagbouw met stapelwoningen : nota, schetsen, voorontwerp, plannen (diverse types), 

briefwisseling (1976-1978) 

.  nieuw ontwerp (1980-1981) 

 

 

Antwerpen           49a-b 

F. Rooseveltplaats 12 

.  bouw kantoorgebouw President Building en service station : plannen (1968-1971) 

.  veranderingswerken servicestation op gelijkvloers : plannen, briefwisseling, foto’s (1990-

1991) 
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Antwerpen           61 

Frankrijklei 67-69 

VSA 

i.s.m. L. Stynen en J. Spruyt 

.  bouw consulaat VSA : plannen, briefwisseling, lastenboeken (1951-1953) 

L. Van Eessel 

.  uitbreidingwerken laagbouw kantoorgebouw RBP i.s.m. L. Stynen : schetsontwerp, 

plannen (1968-1971) 

.  veranderings- en uitbreidingwerken : voorontwerpen, plannen (1981) 

 

 

Antwerpen           69 

Gérard Legrellelaan  

nv. Esso Belgium 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw Esso Motor hotel + car care center : schets- en voorontwerpen, plannen, tuinaanleg 

(1969-1972)  

 

 

Antwerpen           8 (378) 

Groenplaats 19 

E. Installé 

i.s.m. L. Stynen 

.  veranderingswerken winkelhuis : briefwisseling (1953) 

 

 

Antwerpen           68  

IJzerlaan 30-34 

Installé 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw burelen en magazijn : plannen (1960-1961) 

.  veranderingswerken bestaande burelen : voorontwerp, plannen, briefwisseling, lastenboek 

(1983-1984) 

 

 

Antwerpen           62g-h 

Isabellalei 68-70, 72-76 

- 

.  bouw/verbouwing tot middelbare school voor jongens en meisjes : voorontwerp, plannen 

(1985) 

 

 

Antwerpen           62g-h 

Lamorinièrestraat 81-Van Diepenbeekstraat 50 

vzw. Yeshiva Tichonit Antwerpen 

.  verbouwing tot middelbare jongensschool : plannen (1986-1987) 

ps. plannen bouw kantoorgebouw VKW Lamorinièrestraat 83-85 n.o.v. W. Steenhoudt en B. 

Rabaye  (1976) 

 

 



 3 

Antwerpen           30 

Leopold De Waelplaats 

KMSKA 

i.s.m. W. Michiels 

.  veranderingswerken auditorium : plannen, inrichting (De Coene), briefwisseling (1974-

1976) 

 

 

Antwerpen           16 (494) 

Mechelsesteenweg 14 

M. Rochtus 

.  veranderingswerken winkelhuis ‘Anthony’ : plannen, lastenboek, negatieven bestaande 

toestand (1966-1967) 

 

 

Antwerpen           8 (378) 

Mechelsesteenweg 81 

Verbrugge 

i.s.m. L. Stynen 

.  uitbreidingswerken woning (‘aanbouw dagverblijf aan bestaand dansinstituut’) : plannen, 

briefwisseling (1953-1954) 

. veranderingswerken : plan (1969) 

 

 

Antwerpen           65 

Meir 109-111  

C. Lerner 

.  project bouw winkels : bestaande toestand, ‘Bestemmings- en bouwvoorschrifen voor de 

binnenstad’ (1977) 

 

 

Antwerpen           71a 

Meir-Kolveniersstraat 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw C&A-winkel : schetsontwerp, plannen, inrichting, fotonegatieven (1962-1963) 

 

 

Antwerpen           54 

Provinciestraat-Van Den Nestlei-Oostenstraat 

Israëlitische Gemeente 

.  bouw synagoge en feestzaal n.o.v. I. Isgour en H. Hatowitz : plannen (z.d.) 

.  bouw rouwkapel : schetsen, plannen, briefwisseling, foto’s bestaande toestand tuin (1981) 

 

 

Antwerpen           65 

Quellinstraat 8 

- 

.  veranderingswerken cinema Eden : plannen n.o.v. J. Selis 

.  veranderingswerken : voorstellen n.o.v. Stynen-De Meyer (z.d.) 
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Antwerpen           63 

Quinten Matsijslei 36-38-Van Leriusstraat 

Finspico 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw hotel : schetsen, schets- en voorontwerp, plannen, briefwisseling (1966-1967, 1971-

1975) 

 

 

Antwerpen           65 

hoek Rijfstraat-Hovenierstraat 

Vyevano 

i.s.m. L. Stynen 

.  studie bouw kantoorgebouw met slijperijen : briefwisseling (1969-1970) 

 

 

Antwerpen           65 

Scheldelaan  

Petrochim 

.  uitbreiding kantoorgebouw : voorontwerp (1973) 

 

 

Antwerpen           62a-d 

Schupstraat 1-7 – Hoveniersstraat 40 

Brachfeld 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw kantoorgebouw (CBS-building) en slijperijen : schetsen, plannen, briefwisseling, 

foto’s (1963-1967) 

.  veranderingswerken kantooorgebouw Hovenierstraat n.o.v. K. Dasseville : plannen (1962-

1963) 

.  veranderingswerken kantoorgebouw Hoveniersstraat : voorontwerp, plannen (1977-1984) 

(uitgevoerd?) 

 

 

Antwerpen           65 

hoek Stoopstraat-Tabaksvest 

Generale Bankmaatschappij 

.  bouw kantoorgebouw : schetsontwerpen (1977) (niet uitgevoerd) 

 

 

Antwerpen           31 

Van Schoonbekestraat 9 

Degroux 

.  veranderingswerken woning : bestaande toestand, plannen, briefwisseling (1977-1980) 

 

 

Antwerpen (Berchem)         62a 

Marsstraat 

- 

.  veranderingswerken woning : plan (1968) 
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Antwerpen (Berchem)         10 (454) 

Uitbreidingsstraat-Van Vaerenbergstraat 

nv Gebr. Leestmans en Van Opstal 

L. Stynen, P. De Meyer, W. Bresseleers, P. Meekels; uitvoerend architect L. Dangez 

.  bouw werkplaats en burelen ‘middenmagazijn Veritas’ : voorontwerp, plannen, 

briefwisseling, lastenboek (1957-1960) 

i.s.m. L. Stynen uitvoerend architect L. Dangez 

.  uitbreidingswerken middenmagazijn : schetsontwerp, briefwisseling (1968-1973) 

 

 

Antwerpen (Deurne)          13 

(471) 

Ertbruggelaan 

Segers 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw woning : plannen, inrichting (cubexkeukens), briefwisseling, lastenboek (1961-1964) 

 

 

Antwerpen (Ekeren)          65 

Hoogboomsestraat 

De Keyzer-Korn-Michielsen 

.  verkaveling Hoogboomse Zuidwaartakkers : aanlegplan, briefwisseling (1978-1979) 

 

 

Antwerpen (Merksem)         44 

Groenendaallaan 

nv. Becoma/ nv. Colruyt 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw winkel : plannen, briefwisseling, lastenboek (1974-1978) 

 

 

Antwerpen (Wilrijk)          59 

Boomsesteenweg 957 

Arpic/Atlas Copco 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw werkplaatsen en burelen n.o.v. J. van Beurden, F. Laporta en J.A. Pots (1950) 

.  voorontwerp uitbreiding (1964-1965) 

.  bouw nieuwe kantoren sociale dienst :  voorontwerp, plannen, lastenboek (1960-1966) 

.  bouw bureelgebouw : voorontwerp (1967-1968) 

.  veranderingswerken sociale dienst : plan (1967) 

 

 

Antwerp (Wilrijk)          14 (484) 

Eenhoornlaan 

Cnoops 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw woning : schets- en voorontwerpen, plannen, inrichting, briefwisseling (1964-1966) 

ps. gevels in prefab-betonelementen 

 

 

Antwerpen (Wilrijk)          19 (502) 
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Pastoor De Coninklaan 

M. Dierckx 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw woning : voorontwerpen, plannen, details, lastenboek, briefwisseling  (1967-1970) 

 

Antwerpen (Wilrijk)          37 

Boomsesteenweg 

Antwerpse Bottelmaatschappij 

.  uitbreidings- en veranderingswerken fabriek : voorontwerp, plannen (1980) 

 

 

Boechout           9 

Liersesteenweg 

Keyser 

i.s.m. L. Stynen 

. bouw werkhuis : briefwisseling (1949-1950) 

 

 

Boom            55 

Antwerpsesteenweg 134 

Cuyckens 

.  veranderingswerken woning : plannen, briefwisseling (1973-1975) 

 

 

Brasschaat           27 

Bredabaan 61 

Bollen 

.  bouw woning : foto’s bestaande toestand, schets- en voorontwerp, plannen, briefwisseling 

(1974-1978) 

 

 

Brasschaat           18 

Bredabaan 506 

De Beukelaar 

.  bouw/verbouwing woning : plannen, briefwisseling (1951) 

.  instandhoudingswerken (1979) 

 

 

Brasschaat           18 (479) 

Bredabaan 

E. De Beukelaer 

i.s.m. L. Stynen 

.  veranderingswerken woning : plannen, briefwisseling, lastenboek (1967-1968) 

 

 

Brasschaat           28 

Voshollei 43b 

Installé 

.  bouw woning : schets- en voorontwerpen, plannen, inrichting, briefwisseling, lastenboek 

(1974-1977) 

.  aanleg zwembad (1983) 
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Brasschaat           64 

- 

- 

.  verkavelingsontwerp n.o.v. W. De Winter (1976) 

.  verkaveling ‘de Neervelde’ : aanlegplan, briefwisseling (1978) 

 

 

Brussel           73 

Boulevard de Waterloo 34 

F. Gillion en zoon 

.  verbouwing tot hotel : voorontwerp, plannen (1984-1985) 

 

 

Brussel           73 

Louizalaan 

P. De Meyer 

.  bouw hotel : voorontwerpen, briefwisseling (1984-1985) 

 

Brussel (Elsene)          58 

Kruisstraat-Elyzeese Veldenstraat-Elsenesteenweg 

Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw kantoorgebouw 2 fazen (lot 1 ruwbouw en afwerkingen, lot 2 sanitaire inrichtingen, 

lot 4 electrische installaties, lot 5 liften, lot 6 keuken) : plannen, briefwisseling, lastenboeken 

(1973-1985) 

 

 

Brussel (Sint-Gillis)          43a 

Steenstraat-Retoricastraat 13 

stadsbestuur (?) 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw school ‘Peter Pan’ en kinderkribbe : plannen (1958-1962) 

.  uitbreiding (?) : plannen (1970) 

.  uitbreiding : plannen, briefwisseling (1974-1979) 

.  uitbreiding (?) : plannen (1980) 

 

Edegem           25 

Boniverlei 

Van Clapdurp 

.  veranderingswerken woning : plannen, briefwisseling (1980) 

 

 

Edegem             22 (529) 

Boniverlei 

J. Van Doninck 

.  bouw woning : voorontwerp, plannen, briefwisseling, tuinaanleg, lastenboek (1969-1973) 

 

 

Edegem           25 
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Boniverlei 

Van Helsmortel 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw woning : schets- en voorontwerp, plannen, briefwisseling, lastenboek (1974-1975) 

 

 

Edegem           46 

Mechelsesteenweg 

nv. Becoma 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw handelscentrum : plannen, briefwisseling (1974) 

 

 

Grobbendonk (Bouwel)         22(529) 

- 

J. Van Doninck 

.  bouw weekendhuis : voorontwerp, plannen, lastneboek, briefwisseling (1960) 

 

 

Hove            39 

Lege Veldkantlaan 5 

Wolf 

.  bouw woning : plannen, briefwisseling, lastenboek (1979-1981) 

 

 

Kalmthout           72 

Past. Weytslaan 32 

NMKN 

.  bouw kantoorgebouw : plannen, briefwisseling, lastenboek (1977-1978) 

 

 

Kapellen           17 (496) 

Antwerpsesteenweg 130 

Incobe 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw burelen en toonzaal n.o.v. F. Laforce : plannen (z.d.) 

.  uitbreiding magazijnen en burelen : plannen, briefwisseling, lastenboek (1968-1969) 

 

 

Kapellen           70 

Franse Lei 6 (Kapellenbos) 

nv. Immobilière des Hêters Rouges/J. Luft 

i.s.m. L. Stynen, P. Meekels, W. Bresseleers 

.  bouw woning ‘Hêtres Rouges’ : schets- en voorontwerp, plannen, inrichting, 

briefwisseling, lastenboek (1955-1957) 

.  uitbreiding woonkamer i.o.v. nv. Copperbeech : plannen, briefwisseling, lastenboek (1983-

1985) 

 

 

Kapellen (oorspronkelijk Ekeren)        53 

Koningin Astridlaan 
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Van Loo- familie Suchard 

.  bouw gegroepeerde villa’s : luchtfoto (1978), schetsen, plannen, briefwisseling (1980-1986) 

 

 

Kontich           34 

Beeklaan 11 (Kontich kazerne) 

Dens-Van Noten 

.  bouw woning : plannen, inrichting, briefwisseling (1977-1979) 

 

 

Kraainem (Stokkel)          2 

Séquoialaan 

Delahay 

i.s.m. L. Stynen 

bouw appartementsgebouw : voorontwerp, plannen, inrichting, briefwisseling, lastenboek 

(1953-1954) 

 

 

Leopoldsburg           26 

Graaf van Vlaanderenlaan-Thaboralaan 

F. Gillon & Zonen 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw wijk militairen (‘satelietstad Leopoldstad’-appartemenstgebouwen, woningen e.a. 

voorzieningen): schetsen, plannen (1968) 

 

 

Leuven (Heverlee)          36 

Celestijnenlaan 

Heymans-De Wilde 

.  bouw woning : schets- en voorontwerpen, plannen, tuininrichting, briefwisseling, 

lastenboek (1976-1980) 

 

 

Lier            9 (483) 

Aarschotsesteenweg 

Crockaerts 

.  opmeting appartementsgebouw : plannen (1958) 

 

 

Lier            71b 

Antwerpsestraat 3-7 

C&A-Belgium/ILEAS 

.  bouw C&A-winkel : foto’s bestaande toestand, voorontwerp, plannen (1984-1985) 

 

 

Lier            15 (499) 

Antwerpsestraat 101 

notaris De Strycker 

i.s.m. L. Stynen 

.  veranderingswerken woning : plannen, lastenboek (1962- 
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Lier            15 (499) 

Antwerpsestraat 113 

nv Immonete 

 . veranderings- en uitbreidingswerken woning : plannen, briefwisseling, lastenboek (1968-

1969) 

 

 

Lier            1  

Antwerpstraat 148 

Delahaye-Van Oekel 

.  niet uitgevoerd ontwerp van De Meyer voor de bouw van een atelier :  plannen,  

.  bouw appartementsgebouw i.s.m. L. Stynen en J. Spruyt : schetsontwerp, plannen, 

inrichting, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1949-1950) 

 

 

Lier            4 

hoek Aragonstraat-Mosdijk 1 

O. Van Rompay/SI-BE-MOL 

.  veranderingswerken vitrines : plan (1968) 

 

 

Lier            4 

Berlaarstraat 26 

Van Rompay-Van Der Wee 

i.s.m. L. Stynen 

.  veranderingswerken winkelhuis : plannen, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1953-1954) 

 

 

Lier            29 

Grote Markt 3 

Generale Bank 

i.s.m. L. Stynen 

.  veranderingswerken kantoorgebouw : schetsen, briefwisseling, lastenboek (1973-1976) 

 

 

Lier            64 

Kloosterheide 

Graaf Marnix 

.  verkaveling : situatieplan, schetsen (z.d.) 

 

 

Lier            52a-b 

Kromme Ham 17, 21 en 23-25 

Pouppez de Kettenis de Hollaeken 

.   veranderingswerken hoeve : plannen, briefwisseling (1977) 

.  veranderingswerken hoeve : schetsen, plannen, briefwisseling (1980-1983) 

.  uitbreiding woonkamer : schetsen (1987) 

 

 

Lier            52a-b 
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- 

Pouppez de Kettenis de Hollaeken 

.  veranderingswerken woning : schetsen (z.d.) 

 

 

Lier            9 (466) 

Veemarkt 42 

A. Charle-M. Hendrickx 

i.s.m. L. Stynen 

.  veranderingswerken magazijn met toevoeging appartementen : schetsontwerp, plannen, 

lastenboek (1958-1960)  

 

Lier            20, 20b 

Voetbalstraat 

bouwfirma Peeters 

i.s.m. L. Stynen 

.  wijziging verkavelingsontwerp (1974) 

.  bouw appartementsgebouwen A-D Liers Sportstadion : plannen, briefwisseling, 

documentatie (1975-1989) 

 

Malle (Oostmalle)          37 

weg Zoersel naar Wecheltersande 

nv voor Onroerende Goederen 

.  bouw exploitatiegebouw met toezichterswoning : schets- en voorontwerp, plannen, 

briefwisseling (1978-1980) 

 

 

Middelkerke (Westende)         66 

Henri Jasparlaan-Fermettelaan 

AVIA 

.  bouw benzinestation met appartementen : voorontwerpen, briefwisseling (1967) 

 

 

Mol            24 

Violettenstraat 

Van De Voorde 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw woning : voorontwerp, plannen, briefwisseling, lastenboek (1973-1976) 

 

 

Mortsel           21 (526) 

Osylei 

De Smedt 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw woning : schets- en voorontwerp, plannen, briefwisseling, lastenboeken (1969-1971) 

 

 

Nijlen            9 (444) 

Paddekoten 

Geuens 

.  bouw woning i.o.v. J. Keulen : plannen (z.d.) (jaren ’30) 
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.  veranderingswerken : schetsontwerpen, plannen (1957) 

 

 

Ninove (Meerbeke)          48 

hoek Kwadestraat-Brusselbaan 

nv. Immo-Deka 

.  bouw kantoorgebouw met opslagruimte : plannen, briefwisseling, lastenboek (1978-1980) 

 

 

Ninove (Meerbeke)          48 

hoek Kwadestraat-Brusselbaan 

nv Becoma/nv Seca 

.  bouw benzinestation met winkel en 2 woningen : voorontwerp, plannen, briefwisseling, 

lastenboek (1976-1980) 

 

 

Oud-Turnhout          45 

Steenweg Mol-Turnhout-Blekerijstraat 

nv. Becoma/nv. Colruyt 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw handelscentrum met servicestation : plannen, briefwisseling (1974-1975) 

 

 

Ranst (Oelegem)          64 

Hallebaan 

M. Van In 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw woning : voorontwerp, briefwisseling (1972-1976) (niet uitgevoerd) 

 

 

Schilde (’s Gravenwezel)                                                                              32 

Pater Nuyenslaan 

Van Exem 

.  bouw woning : schetsontwerp, plannen, tuinaanleg (1974-1976) 

 

 

Schilde (’s Gravenwezel)         33 

Moerstraat  

Unie van Antwerpen 

i.s.m. L. Stynen 

.  verkaveling De Wauwersche Velden : voorontwerp, plan (1976) 

 

 

Schilde (’s Gravenwezel)         38 

hoek steenweg naar Brasschaat en Moerstraat 

nv Becoma 

.  bouw winkelcentrum : schets- en voorontwerpen, plannen, briefwisseling, lastenboek 

(1978-1980) 

 

 

Sint-Niklaas (Belsele)         40 
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Eikenlaan 27 

Back 

.  bouw woning : schetsen, plannen, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1978-1982) 

 

 

Turnhout           7 (352)* 

Prins Boudewijnlaan 

V. Janssen/Clerincx 

i.s.m. L. Stynen en J. Spruyt 

.  bouw woning : voorontwerp, plannen, inrichting, tuinaanleg, briefwisseling, lastenboeken 

(1950-1955) 

 

 

Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels)        12 (467) 

Meulestraat 

Van Der Wee-Verbreyt 

i.s.m. L. Stynen 

.  bouw woning : voorontwerp, plannen, briefwisseling, lastenboek (1963-1965) 

.  uitbreidingswerken : plannen (1972-1973) 

 

 

Vosselaar           3 

Antwerpsesteenweg 

Janssen 

i.s.m. L. Stynen 

. bouw woning : schets- en voorontwerpen, plannen, briefwisseling, inrichting (o.m. plannen 

De Coene), lastenboek (1953-1957) 

 

 

Vosselaar           50 

Jagerslaan-Galgeneindsepad-steenweg Turnhout-Antwerpen 

Promotor Staf Claessen 

.  verkaveling Ten Laere – bouw 8 woningen : schetsen, plannen, fotos bestaande toestand 

(1978) 

 

 

Vosselaar           57 

Visbeekstraat 

i.s.m. L. Stynen 

verkaveling De Raadsheren/Clerinckx 

.  villawijk Klein Ketsevelden n.o.v. E. Van Steenbergen: inplantingsplan (1969) 

.  bouw 40 villa’s : bestaande toestand (1973), verkavelings/inplantingsplan (1974-1976/1985), 

overzicht types 

.  1ste fase – percelen 8, 19, 20, 21-22, 28, 28-40 samengevoegd, 37, 38, 39, 40 (1974); 29, 30, 

32-33, 34-39 (1977); 9a-b, 18, 23-27, 35-36 (1978) 

.  schets- en voorontwerpen (1978) 

.  briefwisseling, lastenboek (1974-1979) 

 

 

Waterloo           6 

steenweg van Charlerloi naar Waterloo 
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Cranshoff 

.  bouw woning : voorontwerpen, plannen, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1954-1955) 

 

 

Westerlo           41 

- 

Gebouwenfonds voor de Rijksscholen 

i.s.m. L. Stynen 

.  uitbreidings- en veranderingswerken R.M.S. : schetsontwerp, plannen, lastenboek (1974-

1980) 

 

Niet gelokaliseerd 

.  ontwerp woning (aan de Antwerpsesteenweg) i.o.v. Keyser-Thomas : inplanting, schetsen 

(1957)            9 (442) 

.  planstudies woning i.o.v. Van Rickstal (z.d.)       9 (483) 

 

Varia              

.  documenten m.b.t. handelscentra i.o.v. nv. Becoma in Blankenberge, Dendermonde, 

Zwevegem, Lokeren, Duffel, Hoboken, Wilrijk, Geel, Hasselt, Berchem  46 

.  slechts enkele dossiers opgenomen in inventaris       64-65-66 


