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Inventaris archief Peter Wittocx (1853-?) 
 
 
1. Oude inventarissen 
 
 
2. Personalia 
. opleiding 
diploma Nijverheidsschool Antwerpen (1878) 
 
 
3. Projecten architectuur 
 
3.1. België 
Antwerpen 
Abdijstraat (Kiel) 
J. Simillion 
. bouw twee woningen: plannen (1911) 
 
 
Antwerpen 
Jan Van Rijswijcklaan 
L. Hebbelijnck 
. bouw twee woningen: plannen, details (1910) 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) 
Kroonstraat 
A. Heylen-Rubbens 
. bouw woning: ontwerp winkelkast bakkerij, samentekening deuren (1914) 
 
 
Antwerpen 
Provinciestraat 213 
C. Mertens 
. bouw fabriek met magazijn: plannen (1900) 
 
 
Antwerpen (Ekeren-Donk) 
Pastorijstraat 
J. Ickx 
. bouw drie woningen: plannen (1913) 
 
 
Antwerpen (Ekeren) 
Wijk F (sic) 
H. Ickx 
. bouw tien woningen: plannen (1909) 
 
 
Antwerpen (Merksem) 
Bredabaan 158 
A. Van Straeten 
. verbouwing van één in twee woningen: plannen (1904) 
 
 
Antwerpen (Merksem) 
Bredabaan 230 
G. Peeters 
. bouw twee winkelhuizen: plannen (1901) 
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Antwerpen (Merksem) 
Bredabaan (tussen nrs. 253 en 265) 
P.J. Verberck en J.F. Bovy 
. bouw twee woningen: plannen (1901) 
 
 
Antwerpen (Merksem) 
Bredabaan 
J. Vermeulen 
. bouw woning: plannen (1901) 
 
 
Antwerpen (Merksem) 
hoek Cassiersstraat-Nijverheidsstraten 
E. Neuhaus 
. veranderingswerken  woning: plannen (1909) 
 
 
Antwerpen (Merksem) 
Schoolstraat 
J. Mintiens 
. bouw zes woningen: plannen (1902) 
 
 
Brasschaat 
- 
J. Simillion 
. bouw woonhuis, stallingen, lusthof: plannen, details (1912) 
 
 
Schoten 
Kromme Deuzeldstraat (sic) 
- 
. veranderingswerken: detail (1910) 
 
 
Wijnegem 
- 
J.B. Bours-Van Pelt 
. bouw woning: plan (z.j.) 
 
 
3.2. Buitenland 
- 
 
 
3.3. Niet geïdentificeerd 
. 4 gevelplannen woning (één van 1913) 
. plannen distillerie La Couronne (z.j.) 
. opmetings- en aanlegplan tuin kasteel Moretus, eigendom graaf Vander Stegen (1899) 
. gevelplan dubbelwoning (z.j.) 
. gevelplannen woning (z.j.) 
. gevelplannen winkelhuizen (1910) 
. gotische of spitsbogenstijl-kapel bij een begraafplaats (z.d) 
. ontwerp kasteel (2 tekeningen, met foto) (1879?) 
. ontwerp kasteel (4 tekeningen, details) (z.j.) 
. aanwijzer gevel (z.j.) 
. modelschouw (z.j.) 
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. ontwerp tuinpaviljoen (z.j.) 

. ontwerp winkelhuis (z.j.) 

. ontwerp herenwoning Lier (vermoedelijk Markt, met variant) (1808) 

. 19de-eeuwse (of oudere ?) interieurontwerpen 
 
 
 
4. Projecten stedenbouw en ruimtelijke ordening  
4.1. Kadasterplannen 
. Antwerpen: uittreksels buurt Violetstraat-Lange van Bloerstraat (1920),  Schoenmarkt (1921), buurt Van 
Dijckkaai (z.j.) 
. Antwerpen (Borgerhout): uittreksels Bloem- en Borsbeekstraat (1921) 
. Antwerpen (Ekeren): gedeeltelijke kopie Atlas der Buurtwegen (nvr ?) van de gemeente Ekeren 
. Antwerpen (Merksem): uittreksel Atlas der Buurtwegen (z.j.); vergroting kerkhof/wegenwerken (1885); 
woning Achterstraat 54 (z.j.); uittreksel omgeving Zwaanjesvelden (1889); omgeving Bredabaan (1840, 
1895, 1896, 1901, 1903, 1916); uittreksel omgeving steenweg Merksem-Brasschaat (1805); uittreksels 
omgeving kerk (o.m. 1809) 
. Antwerpen (Wilmarsdonk)/Hoevenen (z.j.) 
. Brasschaat: kopie Atlas der Buurtwegen (?) van de gemeente Brasschaat; uittreksel omgeving kerk  
. Kalmthout: uittreksel buurt Zwarten Heuvel (evolutie 1853-1877) (1911) 
. Mol (z.j.) 
. Schoten: uittreksel (z.j.) 
. Wuustwezel: uittreksel Atlas der Buurtwegen (z.j.) 
 
4.2. Kaarten en plannen 
. Stadplattegronden Antwerpen: ‘Nouveau plan de la ville d’Anvers’ (1884) door R. Huybrechts ; ‘Plan de la 
ville d’Anvers et des communes limitrophes’ (1886) door A. Scheepers 
. plan met lijnrichting Bredabaan (19de eeuw) 
. ontwerp aanleg nieuwe straat tussen Sint-Rochusstraat-Kroneburgstraat (z.j.); aanleg bouwblok 
Meistraat/Hopland/Vaartstraat/Kanonstraat (1902)  
. Situation du lit de l’Escaut dans la partie de son cours, compris entre la citadelle d’Anvers et le fort Lillo 
(1858); Situation des lieux (à marée basse) (1830); Situation des lieux par le reflux (1830-1838)  
. Twee plattegronden met aanduiding van aan te leggen dokken op gronden van het ‘kasteel van Merxem’ 
(ca. 1874 en 1876 ?) 
. ‘Atlas cadastral de Belgique. Province d’ Anvers... Plan parcellaire …  Publié par P.C. Popp…’: Austruweel, 
Breendonk, Deurne, Hoevenen, Kapellen/Putte, Schoten, Puurs, Wijnegem, Wilmarsdonk (midden 19de 
eeuw)  
. ‘Caerte figuratieve van alle hooge en laeghe landen, ghelegen onder de dijckagie van Ferdinandus Dijck’ 
door J.C. Van Lyere (1691; mogelijk kopie ?)  
. Tableau assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de Morckhoven, canton de Westerloo’, 
door landmeter Royer (1818) 
 
 
5. Andere ontwerpen 
- 
 
 
6. Wedstrijden 
- 
 
 
7. Projectdosseris andere architecten 
- 
 
 
8. Varia 
. documenten overnames, vooral in Antwerpen en Merksem (ca. 1890-1920) 
. lijst buurtwegen Ekeren en Brasschaat (1846) en lijst eigenaars met grondbezit in Ferdinandus Dijckagie 
(Merksem) (z.j.)  
. diverse platen, o.m. vermoedelijk 18de-eeuwse afbeeldingen van graftombes 
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. notariële studies/affiches bij openbare verkopingen, met (verkavelings)plannen/ 
plattegronden van woningen en domeinen: 
Antwerpen: Amerikalei 115-117 (z.j.); A. Goemaerelei (z.j.); Kunstlei 53-55 (1913); Rubensstraat 1-Meir; 
Antwerpen, Meir 27-31/Gramayestraat 1-21/Korte Klarenstraat 14-16 (1908); Antwerpen, Jodenstraat 
1/Huidevettersstraat 35-41 (1906); Antwerpen, Hessenplein/Oude Leeuwenrui 52-56 (1907); Antwerpen, 
Lange Noordstraat 9-19/Klapdorp 60-68; Antwerpen, Lange Leemstraat 79/Jordaenstraat 102-104 (1912); 
Antwerpen, Klaverstraat /Grote Dokstraat 3-13 
Antwerpen (Borgerhout): Jagerstraat/Stenenbrugstraat (1906) 
Antwerpen (Deurne): Bisschoppenhof, Suzanne Spanhovenstraat (1900)  
Antwerpen (Hoboken/Wilrijk): Golfstraat/Polostraat/J. De Geyterstraat/De Bruynlaan 
Antwerpen (Merksem): Bredabaan (1909) 
Boechout: kasteel Fruithof, Fruithoflaan (1809) 
Brasschaat: Bellenhof, Bredebaan (1911); Eikelenberg, Mishagenstraat (1907); gronden tussen Miksebaan 
en  Kempens kanaal (1919); Miksebaan (z.j.) 
Grimbergen: kasteel Schiplaken (1908) 
Kapellen: Statieweg/IJzerenweg (1909) 
Kalmthout: Putsesteenweg (1909)  
Mechelen: fabrieksgebouwen Raghenoplein/Bleekstraat; Duffel: fabrieksgebouwen Kwakkelenbergstraat 
Schelle: domein Het Laar, Laardijk/Laarhofstraat (1909) 
Sint-Katelijne-Waver: kasteel Zorgvliet, Groenstraat (1906); kasteel Sint-Michiel, Groenstraat (1906) 
Wuustwezel: Nieuwmoerweg e.a., domein Sterbos (1906)    


