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Inventaris archief Edward Van Steenbergen (1925-2003) 
 
 
3.1.1 Antwerpen          583.67 
Belgiëlei 78 
P. Carpentier 
.  inrichting woning: bestaande toestand, plannen (1959-1965) 
.  grafsteen Carpentier-Janssen (1970) 
 
 
3.1.2 Antwerpen          731.22 
Consciencestraat  
Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen 
.  wedstrijdontwerp verenigingsgebouw: schetsen, plannen, briefwisseling, foto’s (1973) 
 
 
3.1.3 Antwerpen          530.11 
Cyriel Buyssestraat 27 
S. Ceuppens 
.  veranderingswerken: plannen (1953) 
 
 
3.1.4 Antwerpen          5406 
Dambruggestraat 24 
H. Van Den Berghe 
.  grafsteen D. Van Den Berghe (1954) 
 
 
3.1.5 Antwerpen          530.01 
Dambruggestraat 40 
Gross-De Keukelaere 
.  veranderingswerken woning: plannen (1953) 
 
 
3.1.6 Antwerpen         741.34.1-5  
Dries-Keistraat-Kommekenstraat-Huikstraat-Leguit 
cv De Goede Woning 
i.s.m. F. Commers   
.  1ste en 2de fase bouw sociale woningen: plannen, betonplannen, briefwisseling, verslagen, lastenboek, 
details, foto’s (1974-1982) 
.  3de fase afbraak scholen Keistraat/Leguit - bouw sociale woningen: bestaande toestand school (plannen 
1949/1957), schetsen, plannen, details, lastenboek, briefwisseling (1975-1982) 
.  4de fase bouw sociale woningen: plannen, lastenboek (1985-1988) 
.  5de fase bouw sociale woningen: voorontwerp, plannen, details, briefwisseling, lastenboek (1986-1990) 
 
 
3.1.7 Antwerpen  + rollen       811.49 
Franklin Rooseveltplaats 
Gebouwenfonds voor de Rijksscholen 
i.s.m. F. Commers 
.  afdruk oorspronkelijke plannen n.o.v. arch. P. Dens (1880-1884) 
.  dakplan n.o.v. arch. F. Smets (1962) 
.  restauratie Koninklijk Atheneum Antwerpen 2de en 3de fase: plannen, planafdrukken oorspronkelijke 
plannen, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1981-1984) 
 
 
3.1.8 Antwerpen          771.38 
Galgenweellaan 
G. Segers 
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.  bouw woning: schetsen, voorontwerpen, plannen, details, inrichting, lastenboek, briefwisseling, foto’s 
(1977-1978) 
 
 
3.1.9 Antwerpen          605.74 
Galgenweellaan  
B. van Dormael 
.  bouw woning: plannen, details, inrichting, lastenboeken (1961-1963) 
 
 
3.1.10 Antwerpen         5501/550.34 
Generaal Cabrastraat 
J. van Goethem 
.  bouw woning: plan, lastenboek-bestek (1955-1956) 
 
 
3.1.11 Antwerpen        5408/548.22/548.29 
Huidevettersstraat 6-8 
Th. Thewissen 
.  uitbreiding winkelhuis op nr. 6 n.o.v. A. Smet: lastenboek, foto’s (1939) 
.  veranderingswerken en inrichting winkel West End-Bally i.s.m. R.L. Verdun: plannen, briefwisseling, 
lastenboeken, inrichting, foto’s (1954-1956); lastenboek veranderingwerken n.o.v. A. Smet (1939) 
.  winkelinrichting: plannen (1964) 
 
 
3.1.12 Antwerpen         520.09/574.60 
hoek Kerkstraat-Constitutiestraat 
H. Van De Velde-Ferket 
.  bouw winkelhuis: voorontwerpen, plannen, details, lastenboek, inrichting (1950) 
.  uitbreiding: plan, schetsen, foto’s (1958) 
 
 
3.1.13 Antwerpen          606.75 
Klapdorp 
A. Noppe 
.  bouw appartementsgebouw: plannen, details, inrichting (1961) 
 
 
3.1.14 Antwerpen          5211 
Meir 75 
Th. Thewissen 
i.s.m. R.L. Verdun 
. veranderingswerken winkelhuis: voorontwerp, plannen, lastenboek, inrichting, briefwisseling (1953-1965) 
 
 
3.1.15 Antwerpen         642.95/671.89 
Meistraat 
stadsbestuur Antwerpen 
i.s.m. arch. R.L. Verdun en P. Van De Poel  
.  bouw Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (sito 2)/ Stedelijk Gezondheidscentrum/Stedelijk 
Psycho-pedagogosch centrum/ Stedelijke Medisch-Sociale Dienst: voorstudie, bestemmingsplannen, 
documenten stad, schetsen, voorontwerp (1961-71) 
.  bouw Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (sito 2)/ Stedelijk Gezondheidscentrum/Stedelijk 
Psycho-pedagogosch centrum/ Stedelijke Medisch-Sociale Dienst: voorontwerp, schetsontwerp, 
briefwisseling, betonplannen, lastenboeken/raming/opmeting, briefwisseling, foto’s (1964-1976) 
.  bouw blok A (administratie, auditorium, bib…) en Z (zwembad-turnzalen): plannen, details, inrichting 
(1974) 
.  bouw blok K (klassenblok): plannen, details, inrichting (1972-1974)  
.  bouw blok R (refter), G (werkplaatsen), H (huisbewaarder), T, V (ketelhuis), P (parking): ligging- en 
inplantingsplan, plannen, details, inrichting (1972-1974)  
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.  bouw blok W (werkplaatsenblok): plannen, details, inrichting (1973-1974) 
 
 
3.1.16 Antwerpen          741.32 
Pater Strackestraat 
Van Hees-Julliams en Van Wellen-Julliams 
i.s.m. F. Commers 
.  bouw 2 woningen: plannen, inrichting, details, briefwisseling (1974-1976) 
 
 
3.1.17 Antwerpen + rol        851.55/851.65 
Schilderstraat 41/De Vrièrestraat 36 
ARGO/H.I.V.T. 
i.s.m. F. Commers 
.  dossier Raamtheater in galerijenzaal van voormalig Museum voor Warenkunde: briefwisseling (1984-1986) 
.  veranderingswerken gebouw Z school voor vertalers en tolken: afdrukken oude plannen n.o.v. Truyman, 
plannen (1969-1970) 
.  restauratie aula: afdrukken oude plannen n.o.v. F. Truyman, bestaande toestand, plannen, details, 
inrichting, lastenboek (1995-1998) 
 
 
3.1.18 Antwerpen          951.68 
Serigiersstraat 30 
Scholliers 
.  instandhoudingswerken: plannen, briefwisseling, lastenboek (1995-1996) 
 
 
 
3.1.19 Antwerpen          751.36 
Sint-Jobstraat 19-21 
L. Verbeeck 
i.s.m. F. Commers 
.  bouw appartementsgebouw: schetsontwerp, plannen, inrichting, lastenboeken, briefwisseling, foto’s (1975-
1980)   
 
 
3.1.20 Antwerpen          791.43 
Tentoonstellingslaan 11 
De Bock 
.  inrichting woning: plannen, briefwisseling, lastenboek (1979-1981) 
 
 
3.1.21 Antwerpen        635.78 (of 633.92) 
Van Eycklei 
Euramco n.v. 
.  bouw appartementsgebouw i.s.m. R.L. Verdun: plannen, schetsen (1963) 
 
 
3.1.22 Antwerpen          536.16 
Van Schoonbekestraat 
J. Van Immerseel 
i.s.m. R.L. Verdun 
.  bouw woning: plannen, briefwisseling (1953-1954) 
 
 
3.1.23 Antwerpen          880.60 
Volhardingsstraat 
Bruynserade-Vercammen/Tillemans/Van Hoeylandt 
.  afdrukken originale plans n.o.v. E. van Steenbergen sr.(1932)  
.  instandhoudingswerken: plannen, foto’s (1989-1990) 
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3.1.24 Antwerpen +rol         520.07 
Volhardingsstraat 
G. Schmook jr. 
.  inrichting slaapkamer (1952) 
 
 
3.1.25 Antwerpen (Berchem)        741.30 
Belpairestraat 85 
G. Verbeeck 
i.s.m. F. Commers 
.  bouw appartementsgebouw: plannen, details, lastenboeken, briefwisseling (1974-1975) 
 
 
3.1.26 Antwerpen (Berchem)        731.25 
Grote Steenweg 226 
stadsbestuur 
i.s.m. C. Dupont 
.  bouw school secundiar onderwijs: voorstudie, schets- en voorontwerp, plannen, details, werfverslagen, 
briefwisseling, inrichting, lastenboeken, foto’s, krantenknipsels (1974-1985) 
 
 
3.1.27 Antwerpen (Berchem)        639.80 
Krugerstraat 
M.I.V.A. 
i.s.m. R. L. Verdun 
.  bouw garagecomplex: schetsen/voorontwerp, plannen, inrichting, lastenboek (1963-1964) 
 
 
3.1.28 Antwerpen (Berchem)       5601/560.50 
Ruytenburgstraat 25 
M. Vervloet 
.  bouw woning: voorontwerpen, plannen, details, inrichting, lastenboeken (1956-1957) 
 
 
3.1.29 Antwerpen (Berchem)       5505/550.42 
Strijdhoflaan 
V. Grauls 
.  herinrichting keuken: plannen, lastenboek (1955 en 1982-1983) 
.  herinrichting keuken en hoekkast: plannen (1982-1983) 
 
 
3.1.30 Antwerpen (Borgerhout)       631.90 
Gebr. Blommestraat 
T. Huybrechts 
.  bouw woning: plannen, details, inrichting, lastenboeken (1963-1964) 
.  inrichting: plannen (1971, 1976) 
 
 
3.1.31 Antwerpen (Deurne)        731.24 
Boekenberglei 203 
A. Ongar 
.  bouw woning: voorontwerp, plannen, details, briefwisseling, inrichting, lastenboek (1973-1975) 
 
 
3.1.32 Antwerpen (Deurne)        591.68 
Frans Craeybeckxlaan 
Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw 
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.  uitbreiding 2de schijf Koninklijk Atheneum Deurne –verdieping op de noordvleugel: bestaande toestand, 
plannen, lastenboek, briefwisseling, details (1940-1953, 1959-1962) 
.  uitbreiding 3de schijf – nieuwbouw: schets, voorontwerp, plannen, inrichting, lastenboek, details, 
briefwisseling, foto’s (1964-1982) 
.  restauratie: advies (1998) 
 
 
3.1.33 Antwerpen (Deurne)      5302/530.28/691.09 
Jan Olieslaegersstraat 22 
G. Van Steenbergen 
.  bouw werkplaats n.o.v. E. Van Steenbergen sr.: plan (1928) 
.  herstelling oorlogsschade: plan E. Van Steenbergen sr. (1949) 
.  bouw woning: schetsen/voorontwerp, plannen, lastenboek (1953) 
.  inrichting: plannen (1969) 
 
 
3.1.34 Antwerpen (Deurne)       5411/5411.32 
Mortselsesteenweg 104 
J. Wouters 
.  bouw woning: schetsen/voorontwerpen, plannen, details, inrichting, lastenboek (1954-1955) 
.  veranderingswerken-inrichting: plannen (1966-1969) 
 
 
3.1.35 Antwerpen (Deurne) 
Uno-plein 
gemeentebestuur Deurne 
.  bouw gemeentehuis Deurne: eerste schijf (delen A en B) 
.  tweede schijf (deel C) 
.  derde schijf 
 
 
3.1.36 Antwerpen (Ekeren)        751.35 
Baljuwlaan 
L. Boits 
.  bouw woning: voorontwerp, plannen, details, inrichting, lastenboeken, briefwisseling (1976-1982) 
 
 
3.1.37 Antwerpen (Ekeren)        616.82 
Jan Ympijnstraat 18 
W. Boits-Simons 
.  bouw woning: voorontwerpen, plannen, inrichting, lastenboeken (1961-1970) 
 
 
3.1.38 Antwerpen (Ekeren)        771.40 
Marcel De Backerstraat 
W. Boits-Simons 
.  bouw woning: plannen, details, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1978-1980) 
 
 
3.1.39 Antwerpen (Wilrijk)        634.93 
Acacialaan 
Euramco 
.  ontwerpen voor een  parkresidentie: voorstudie, plannen, foto (1963) 
 
 
3.1.40 Antwerpen (Wilrijk)        761.37 
Fotografielaan 
n.v. O. De Koninckx 
.  bouw kantoren: schetsen/voorontwerp, plannen, details, inrichting, lastenboek (1976-1977) 
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3.1.41 Antwerpen (Wilrijk)        721.18 
Goudregenlaan 27 
P. Moens 
.  bouw woning: schetsen, voorontwerp, plannen, details, inrichting, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1972-
1974) 
 
 
3.1.42 Antwerpen (Wilrijk)        621.84 
Kromstukkenlaan-Prieelstraat 
A. Callewaert-G. Vijdt 
.  bouw appartementsgebouw: schets, plannen, details, lastenboeken, briefwisseling (1962-1965) 
 
 
3.1.43 Antwerpen (Wilrijk)        573.39 
Prins Boudewijnlaan 
Mais 
.  bouw appartementsgebouw i.s.m. R.L. Verdun: plannen, lastenboek (1957) 
 
 
3.1.44 Antwerpen (Wilrijk) 
Wilgenlaan 16 
Twisk 
.  bouw woning: plan n.o.v. A. Croquet (1950) 
.  renovatiewerken: plan (1951) 
 
 
3.1.45 Antwerpen (Wilrijk)        50.001 
Wilgenlaan 19 
F. Deckers 
.  bouw woning: schetsen/voorontwerp, plannen, details, lastenboek, inrichting (1950) 
 
 
3.1.46 Antwerpen (Wilrijk)        541.31bis 
Wilgenlaan 57 
- 
.  bouw woning n.o.v. E. Van Steenbergen sr.: plannen, schetsen (1931) 
 
 
3.1.47 Bazel           731.19 
Doornstraat 10 
F. Deckers 
.  bouw woning: plannen, details, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1973-1974) 
 
 
3.1.48 Beerse         671.99/711.16 
Antwerpse steenweg 
Berco 
. uitbreiding kantoorgebouw: plannen, briefwisseling (1967) 
. veranderingswerken: plannen (1971) 
 
 
3.1.49 Beerse          741.33 
Dageraadlaan 
F. Maes-Callebaut 
.  bouw woning: voorontwerp, plannen, details, inrichting, lastenboeken, briefwisseling, foto’s (1975-1976) 
 
  
3.1.50 Beerse 
Turnhoutsebaan 30 
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Janssen Pharmaceutica 
.  ontwerpen administatiegebouw, laboratoria, bureau J. Clerincx (1960)  601.70 
.  bouw cafetaria: schetsen/voorontwerp, plannen, briefwisseling, details, inrichting (De Coene), lastenboek, 
tuinaanleg (1965-1971), aanpassingen (1974 e.v.) 651.96/ 671.00 
.  bouw Life Science Building: schets/voorontwerp, plannen, briefwisseling, details, inrichting, lastenboeken 
(1967-1971), veranderingswerken (1981-1983) 671.00 
.  bouw electrisch onderstation bij research-gebouw: plannen, lastenboek (1969) 691.06 
.  bouw dierenpaviljoenen: voorontwerp, plannen, details, briefwisseling, lastenboek (1970-1974)  
 701.11 
.  diverse ontwerpen/adviezen o.m. productie-eenheid Geel, kantoor Brussel, kantoren/fabriek Mexico, 
Puerto-Rico, Zuid-Korea: technisch centrum/research/werkplaatsen: voorontwerpen, plannen, briefwisseling, 
foto’s (1971-1988) 711.13 
.  bouw kantoorgebouw I-II: programma (studie Berentschot), schets- en voorontwerpen, plannen, details, 
inrichting, lastenboeken, briefwisseling, foto’s (1971-1982) 711.14 
.  bouw ortho-farmaceutica: schetsen, schetsontwerpen, plan, briefwisseling, foto’s (1973-1978) 
 731.21 
.  bouw rattenpaviljoen: plannen, briefwisseling, lastenboeken (1973-1974) 731.23 
.  verbouwing proefstation tot laboratorium voor chemische procesontwikkeling (cpo): voorontwerp, plannen, 
lastenboek, foto’s (1973-1974)   731.28 
.  bouw veterinair proefstation/kooienwaspaviljoen/kweekpaviljoen muizen: voorontwerp, plannen, details, 
briefwisseling, foto’s (1978-1980)  781.41 
.  bouw laboratoria CPO: schets- en voorontwerp, plannen, inrichting, details, lastenboeken, briefwisseling 
(1980-1982)  791.42 
.  bouw computercentrum:  schets- en voorontwerpen, plannen, inrichting (1981-1983) 801.46 
.  bouw laboratoria voor farmacokinetica : plannen, details, inrichting, briefwisseling, lastenboeken 
(1980-1982)  801.48 
.  bouw s.i.d.: voorontwerp (1982)  821.50 
.  bouw hondenpaviljoen/rattenpaviljoen: plannen, details, inrichting, briefwisseling, lastenboeken (1982-
1984)  821.51/821.51H 
.  bouw kantoorgebouw III: voorontwerpen, plannen, details, inrichting, briefwisseling, lastenboeken (1982-
1987)  821.52 
.  uitbreiding cafetaria: voorontwerp, plannen, inrichting, details, briefwissling (1985-1987) 821.53 
.  bouw auditoria: schetsen, schets- en voorontwerpen, plannen, details, inrichting, briefwisseling, 
lastenboeken (1982-1984)  821.54 
.  farmaceutische productontwikkeling (F.P.O.): voorontwerpen, briefwisseling (1982-1983) 
83.155 
.  bouw Life Science Building II: schets- en voorontwerpen, plannen, details, inrichting, briefwisseling, 
lastenboeken (1986-1991); herinrichting (1996)  851.56 
.  bouw cafetaria: schetsen, voorontwerp, plannen, details, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1988-1989)
  881.59 
.  uitbreiding cafetaria/verbouwing auditoria (2 fazen): voorontwerpen, plannen, details, inrichting, 
briefwisseling, lastenboeken (1989-1996)   891.61 
.  werken Janssen Pharmaceutica Tilburg : briefwisseling (1990-91)  901.62 
.  uitbreiding rattenpaviljoen: voorontwerp, plannen, details, inrichting, briefwisseling, lastenboeken (1992-
1994)  901.64 
.  bouw farmacokinetika II: schets- en voorontwerpen, plannen, details, inrichting, briefwisseling, 
lastenboeken (1991-1996)  911.66 
.  veranderingswerken auditorium/uitbreiding cafetariagebouw: plannen, lastenboeken (1992) 1041 
 
 
3.1.51 Brasschaat 
Charleslei 12 
J. Gijsel 
.  bouw woning: plannen, inrichting, details, tuinaanleg, lastenboek (1953-1954) 
 
 
3.1.52 Brasschaat          571.57 
Delannoylei 5 
W. Rombaut 
.  bouw woning: schetsen, plannen, details, inrichting, lastenboek (1958) 
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.  inrichting: veranderingswerken, plannen (1962-1965) 
 
 
3.1.53 Brasschaat          592.69 
Frilinglei 47 of 48 
W. van Rossem 
.  bouw woning: schetsen, plannen, details (1959) 
.  veranderingswerken (1970) 
 
 
3.1.54 Brussel          861.57 
Ch. Lemairestraat 1 
Studiecentrum voor Kernenergie 
.  inrichting kantoren: plannen, briefwisseling (1987- 
 
 
3.1.55 Brussel (Laken)        5508/55045 
Thiriarlaan 59 
R. Blommaert 
.  bouw woning: plannen, details, inrichting, lastenboek (1956) 
 
 
3.1.56 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)    5403/5507/55044 
Herbert Hooverlaan 231 
F. Gruwez 
.  inrichting n.o.v. E. Van Steenbergen sr.: plan (1949) 
.  meubelontwerpen (1954) 
.  veranderingswerken woning: plannen (1956) 
 
 
3.1.57 Deinze (Petegem)         613.79 
Leiedam 5/Industrielaan 
nv Donza 
.  bouw zijdeweverij: voorontwerpen, schetsen, plannen (1961-1964)   
.  uitbreiding: plannen (1965-1967) 
.  uitbreiding: plannen (1972-1973) 
.  uitbreiding i.s.m. L. Vijdt arch.: voorontwerp, plannen, inrichting, briefwisseling, lastenboeken (1986-1987) 
 
 
3.1.58 Diest (Kaggevinne)        871.58 
Steyneveld 7 
D. Jacobs-Zelderloo 
.  bouw woning: schetsen, plannen, details, lastenboek (1987-1989) 
 
 
3.1.59 Essen          741.31 
Hofstraat 14 
Gebouwenfonds voor de Rijksscholen 
i.s.m. F. Commers 
.  plannen bestaand gebouw n.o.v. W. van Synghel (1962) 
.  bouw school: inplantingsplan, schets- en voorontwerp, plannen, inrichting, details, lastenboek, 
briefwisseling, foto’s (1974-1982) 
 
 
3.1.60 Gent           921.67 
E. Van Arenbergstraat 20 
Verbreyt-Schutyzer 
.  veranderingswerken woning: plannen, details, inrichting (1993- 
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3.1.61 Gent (Wondelgem)        901.63 
Vroonstallestraat 
nv. Inberi 
.  bouw woning met praktijk: plannen, lastenboek, briefwisseling (1991-1992) 
.  inrichting (1998-1999) 
 
 
3.1.62 Hamme          691.05 
Polderstraat 
A. Vandenbroeck 
.  bouw woning: plannen, briefwisseling, details, inrichting, lastenboeken (1969-1970) 
 
 
3.1.63 Hasselt          671.01 
Leopoldplaats 
Berco 
.  inrichting schoonheidssalon: plannen (1967) 
 
 
3.1.64 Herzele          791.44 
Stationstraat 
Gebouwenfonds voor de Rijksscholen 
i.s.m. F. Commers arch. 
.  uitbreiding schoolcomplex rms/rito/rbs: oorspronkelijke plannen (1959-1961), schets-en voorontwerp, 
plannen, details, lastenboek, briefwisseling (1979-1984) 
 
 
3.1.65 Hove           530.16 
Wouwstraat 
De Bock 
.  bouw woning n.o.v. R. L. Verdun: plan, lastenboek (1953) 
 
 
3.1.66 Hove           578.64 
Wouwstraat 122  
V. Vangramberen 
.  bouw woning: schetsen/voorontwerpen, plannen, details, inrichting, lastenboeken (1958-1959) 
.  uitbreiding: plannen (1960) 
.  bouw tuinkamer: plannen (1963) 
 
 
3.1.67 Kapellen (Kapellenbos)        681.02 
Epicealaan 
P. Poels 
.  bouw woning n.o.v. E. Van Steenbergen sr.: plan (1935) 
.  veranderingswerken woning: plannen (1966) 
 
 
3.1.68 Keerbergen          563.52 
E. Op De Beecklaan 14 
R. Spaenhoven 
.  bouw woning: voorontwerpen, plannen, details, inrichting, briefwisseling, lastenboeken (1957-1963) 
.  aanleg zwembad (1971) 
 
 
3.1.69 Kontich         5509/559.46 
P. Benoitlaan 17 
P. Bijttebier 
.  bouw woning: schetsen/voorontwerpen, plannen, details, inrichting, lastenboeken, briefwiseling (1956-
1958) 
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.  veranderingswerken-herinrichting: plannen, briefwisseling (1961-1963) 
 
 
3.1.70 Kontich          731.27 
Broekbosstraat 14 
J. Derycke 
.  bouw woning: schetsen/voorontwerp, plannen, details, inrichting, lastenboeken, briefwisseling  (1975-
1978) 
 
 
3.1.71 Knokke (Zoute)         622.72 
Dijk 
R. van Isacker 
.  ontwerp appartementsgebouw i.s.m. R.L. Verdun: plannen (1964) 
 
 
3.1.72 Lokeren          731.20 
H. Hartlaan 138 
E. Vijdt 
.  bouw woning en praktijk: voorontwerp, plannen, briefwisseling, foto’s, lastenboek (1973-1974) 
 
 
3.1.73 Luik (Cointe)        530.07/530.10 
Avenu des Ormes 
Gruwez/Borgerhoff 
.  inrichting (1953) 
.  aanpassingswerken-tuinaanleg-inrichting n.o.v. E. Van Steenbergen sr. en jr. (1949-1954) 
 
 
3.1.74 Neufchateau         604.73 
Côte de la Hette 
G. Gribomont 
.  bouw woning: voorontwerpen, plannen, details, inrichting (o.m. De Coene), tuinaanleg, lastenboeken 
(1960-1965) 
 
 
3.1.75 Schoten          624.89 
Henri Engelslei 
J. Vermeulen 
.  bouw woning: schetsen/voorontwerpen, plannen (1962-1963) 
 
 
3.1.76 Schoten         5506/55043 
Zaatstraat 
p.v.b.a. Van Goethem 
.  bouw bureel- en fabrieksgebouw: voorontwerp, plannen, lastenboek (1955-1957) 
 
 
3.1.77 Sint-Lambrechts-Woluwe       622.85 
Albert- en Elisabethlaan 42-44 
P. Gruwez 
.  bouw woning en praktijkruimte: schetsen/voorontwerpen, plannen, details, inrichting, lastenboeken (1964-
1966) 
.  ontwerp grafsteen (1961-1962) 
.  inrichting (1990-1991) 
 
 
3.1.78 Sint-Niklaas-Waas       5404/544.25 
Aug. Nobelstraat 
E. Balzarini 
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.  bouw woning: schetsen/voorontwerpen, plannen, details, lastenboeken (1954-1955) 
 
 
3.1.79 Sint-Niklaas         771.39 
Houten Schoen 28 
A. Buytaert 
.  bouw woning: voorontwerp, plannen, details, lastenboek, inrichting, briefwisseling (1977-1980) 
 
 
3.1.80 Sint-Niklaas         711.15 
Industriepark-Noord 
nv Dymo 
.  uitbreiding fabrieksgebouw: voorontwerp, plannen, details, lastenboek, briefwisseling (1971-1973) 
.  veranderingswerken: lastenboek, briefwisseling (1981-1982) 
 
 
3.1.81 Sint-Niklaas         701.10 
Industriepark-West 
Niko 
.  bouw fabriek en kantoren: voorbereidende terreinstudies, schets- en voorontwerpen, plannen, details, 
briefwisseling, lastenboek (1970-1978) 
.  onderhoudswerken (1992-1993) 
 
 
3.1.82 Sint-Niklaas-Waas       5402/542.23 
Prinses Josephine-Charlottelaan 106 
L. Verbreyt 
.  bouw woning: schetsen/voorontwerpen, plannen, details, inrichting, lastenboek, tuinaanleg (1954-1958) 
.  inrichting: plannen, briefwisseling (1959-1977) 
 
 
3.1.83 Sint-Niklaas-Waas       582.66/572.58 
Spoorweglaan 36 
G. Vijdt/L. Verbreyt 
.  inrichting: plannen (1959-1961) 
 
 
3.1.84 Temse          611.77 
Beeldstraat 
Vegeco 
.  bouw Vegeco-gebouw: voorontwerp, plannen, details, lastenboek (1961-1962) 
 
 
3.1.85 Turnhout          632.91 
Dennenstraat  
J. Clerincx 
.  bouw woning: plannen, details, inrichting, briefwisseling, lastenboeken (1964-1967) 
 
 
3.1.86 Turnhout          602.71 
Prins Boudewijnlaan 15 
J. Clerincx 
.  veranderingswerken – inrichting woning: plannen, lastenboeken, briefwisseling (1960-1963) 
 
 
3.1.87 Turnhout          681.03 
- 
Bercot 
. inrichting schoonheidssalon: plannen (1968) 
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3.1.88 Vosselaar          731.26 
Antwerpsesteenweg 20 
P. Janssen 
.  veranderingswerken woning De Bomen: plannen, inrichting, briefwisseling (1974-1975)   
 
 
3.1.89 Vosselaar        691.07/711.12/711.17 
Antwerpsesteenweg 22 (villawijk Klein Ketse Velden) 
P. Clerincx 
.  algemeen aanlegplan villawijk en ontwerpen villa’s (1969-1971) 
.  bouw woning: plannen, lastenboeken, details, briefwisseling, foto’s (1971-1972) 
 
 
3.1.90 Vosselaar          603.72 
Antwerpsesteenweg 
Mevr. Dr. C. Janssen 
.  poorten: plannen (1960-1962) 
.  inrichting: plannen (1971) 
 
 
3.1.91 Vosselaar 
Hoberg 6 
J. Carpentier 
.  inrichting (1967) 
.  uitbreiding woning n.o.v. E. Vaes: plannen, details, lastenboek (1970) 
 
 
3.1.92 Vosselaar          731.29 
Oude Baan 3 
P. Janssen/n.v. QRF 
.  voorontwerpen, inrichting (1973-1975) 
.  veranderingswerken woning: plannen, lastenboek, foto’s (1974-1976) 
 
 
3.1.93 Waarschoot          662.98 
Statiestraat 45 
P. Jacobs 
.  bouw woning-apotheek: plannen, details, inrichting, tuinaanleg, briefwisseling, lastenboek (1966-1970) 
.  veranderings- en herstellingswerken (1984-1985) 
.  herstellingen en aanleg terras (1995-1996) 
 
 
3.1.94 Waarschoot         5703/573.59 
Statiestraat 108 
P. Jacobs 
.  inrichting woning: plannen (1957) 
.  inrichting woon- en winkelruimte: plannen (1960-1964) 
 
 
3.1.95 Wommelgem         691.04 
Wiekenstraat 
W. De Decker 
.  bouw woning met praktijkruimte: voorontwerp, plannen, details, inrichting, tuinaanleg, lastenboeken, 
briefwisseling (1969-1971) 
 
 
3.1.96 Zandhoven          941.68 
Bisschoppenbos 3 
F. Maes-Poelemans 
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.  veranderingswerken woning: plannen, inrichting, briefwisseling (1994) 
 
 
3.1.97 Zwijndrecht         567.56 
Fortlaan 
A. Truyman 
.  bouw woning: voorontwerpen, plannen, details, inrichting, lastenboek (1957-1958) 
.  grafsteen mevr. Van Goethem (1959) 
 
 
3.1.98 Zwijndrecht (Burcht)        801.47 
Kerkstraat/Verbindingsstraat 
Gebouwenfonds voor de Rijksscholen 
.  bouw RM-school n.o.v. F. Segers: plannen (1962) 
.  klassenvleugel RMS n.o.v. F. Segers: plan (1964) 
.  opmetingsplannen (1961-1982) 
.  veranderingswerken school n.o.v. E. Spiessens: plannen (1972) 
.  nieuwbouw Rijksbasis- en Rijksmiddenschool: schets- en voorontwerp, plannen, details, inrichting, 
briefwisseling (1980-1982) 
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99. Varia 
.  kandidatuur expo 1958 
.  niet-uitgevoerde ontwerpen (o.m. Pieter De Nefstraat Turnhout) 
.  voorontwerp voor woning H. Prové (1961) 
.  voorontwerp productiegebouw Lubrifina-Oil Works (1954) 
.  ontwerp grafmonument De Boodt-Vermeylen (1956) 
.  ontwerp grafmonument H. Celis-Schoofs (1955) 
 
 
100. Buitenland 
Kongo           578.43 
Elisabethville 
Compagnie Coloniale Belge 
.  winkelinrichting Bally i.s.m. R.L. Verdun: plannen, lastenboek, briefwisseling (1957-1958) 


