
Inventaris archief Luc Fornoville (°1932) 
 
 
Deze inventaris moet herzien (o.a. hernummerd) worden. SG 25/2/2009 
Aanvulling geleverd door L. Fornoville op 21/02/2012 
 
Studie- en wedstrijdontwerpen 
 

- S1 Gare routière de l’Allée Verte (Sint-Lucasschool Schaarbeek, 1954-1955) (rol)1 
 
- S2 Gevelrestauratie “De Cluyse” Oude Koornmarkt 26 Antwerpen (Sint-Lucasschool Gent, 1962) 

(rol) 
 
- S3 Restauratiestudie van het Sint-Paulusklooster van Antwerpen (Sint-Lucasschool Gent, 1962-

1963) (rol) 
 
- S4 Nationale architectuurwedstrijd voor het oprichten van gebouwen en infrastructuur van de U.I.A.: 

kaarten opgesteld door vzw Schelde-Dijle, 1972) (rol) 
 

- S5 Kopie van opmetingsplan door provinciaal architect Schellekens van de poort van de dekenij van 
Geel, 1950) (rol) 

 
 
Bouw-, renovatie- en restauratieopdrachten 
 
1. Aartselaar          
207 
rol 
Kontichse steenweg 
W. Beirinckx 
. bouw woning(1972-1974): voorontwerp, plannen, inrichting, details op rol 
 
 
2. Antwerpen 
337 
rol 
Amerikalei 80/82 
De heer Pieters 
. appartementsgebouw met apotheek (1984-1987): administratie, grondonderzoek, betonplannen en 
plannen, lastenboek 
 
 
3. Antwerpen 
395 
rol (geen dossier) 
Arthur Goemaerelei 33 
De heer en mevrouw Haustraete 
. herinrichting huis (1996-1997): plannen op rol 
 
 

                                                
1 Tekenpapier, in zwarte doos 
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4. Antwerpen 
354 
(geen rol) 
Della Faillelaan 65 
De heer en mevrouw Verhaegen 
. aanpassingen aan woonhuis (1987-1988): plannen, schetsen, administratie, foto’s, bestek 
 
 
5. Antwerpen 
175 
rol 
Harmoniestraat 33 
De heer en mevrouw L. Haustrate 
. verbouwing herenhuis (1967-1969): plannen; op rol 
 
 
6. Antwerpen            
338 en 375 
rol 338  
Italiëlei 96-98 
Dokter Haustrate 
. inrichting oogartspraktijk Sharper Image (2 fases, 1984-1992): correspondentie, lastenboek, plannen  
 
 
7. Antwerpen 
350 
rol 
Jodenstraat 44 
Generale Bank 
. kantoorgebouw (1986-1987): plannen, knipsel 
 
 
8. Antwerpen 
281 
(geen rol) 
Keizerstraat 9 
NV Besto Belgium 
. restauratieadvies huis Delbeke (1978-1979): opmeting, plans, foto’s, studie en correspondentie 
 
 
9. Antwerpen            
316 
rol 
Kipdorp 10-12 
Continental Bank 
. restauratie ‘Den Doorenboom’ (1981-1984): correspondentie, bestek, verslagen werfvergaderingen, studie, 
correspondentie, administratieplannen 
 
 
10. Antwerpen 
378 
rol 
nv ibens 
Koning Albertpark 
. opmeting kiosk (1992): opmetingsplan 
 
 
11. Antwerpen 
365 
rol 
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Korte Gasthuisstraat 18 
Antwerpse Scheepvaartvereniging NV Shiprofund 
. aanpassingen herenhuis (1989-1994): plannen (o.a. plannen architect P. Traets, 1959), foto’s, verslag 
vergadering, bestek 
 
 
12. Antwerpen 
Lange Kongostraat 
251 
rol 
vzw Zusters franciscanessen Brussel 
. Gemeenschapshuis (1976-1982): plannen 
 
 
13. Antwerpen            
143 
rol 
Lange Leemstraat 128 
De heer M. Pieters 
. apotheek en appartementsgebouw (1966-1968): betonstudie, plannen, o.a. ook door interieurarchitect Eric 
Clement, aantekeningen, lastenboek  
. inrichting dokterspraktijk (1998): lastenboek, plannen, foto’s  
 
 
14. Antwerpen 
362 
rol 
Lange Leemstraat 133-135 
ACEBE 
. uitbreiding cursushuis (1989-1991): dossier naar opvolger 
 
 
15. Antwerpen           
185 (502) 
rol 
Lange Leemstraat 154 
P. Withaeckx 
. bouw woning (1969-1970): plannen, inrichting, aanwijzer, details  
 
15bis. Antwerpen 
Maarschalk Gerardstraat 
Sint-Lutgardisschool 
. onderzoek onderhoudswerken (1999) 
 
16. Antwerpen 
163 
rol (plannen 1-7) 
Meir 48 
Generale Bank 
. opmeting van het door architect E. Thielens ontworpen kantoorgebouw (1967-1968): plannen 
 
 
17. Antwerpen            
254 
18 rollen  (17.1 (plannen 1-14), 17.2 (plannen 16-26), 17.3 (plannen 27-39), 17.4 (plannen 41-59), 17.5 
(plannen 60-61, 69-71, 75, 77, 85, 89-90), 17.6 (plannen 93-129), 17.7 (plannen 130-139), 17.8 (plannen 
140-150), 17.9 (plannen 199-216 aanbesteding), 17.10 (plannen 201-216 uitvoering), 17.11 (plannen 220-
227), 17.12 (plannen 230-249), 17.13 (plannen 250-269), 17.14 (plannen 270-289), 17.15, 17.16 (plannen 
310-339), 17.17 (plannen 340-359), 17.18 (plannen 15, 360-371) 
Meir 48, Wapper, Jodenstraat 
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Generale Bank 
. renovatie bankgebouw zetel Antwerpen (1976-1986): lijst van plannen, detailplannen (het hele dossier bij 
opdrachtgever) 
 
 
18. Antwerpen            
266 
rol 
Vlasmarkt 
F. Van Wallendael 
i.s.m. arch. Posson-Donck 
. restauratie ‘De Cleyne Clocke’ (1977-1979): plannen bestaande en gerestaureerde toestand, lastenboek, 
briefwisseling, foto’s  
 
 
Antwerpen 
243 
Vlasmarkt-Hoogstraat 
De Craecker 
 
. foto’s romaanse kelders (1975)  
 
19. Antwerpen            
317 
rol 
Zirkstraat 25 
NV ARCABEL 
. restauratie en renovatie woonhuis (1981-1987): bestek, plannen, verslag werfvergaderingen, 
correspondentie en administratie 
 
 
20. Antwerpen (Berchem) 
373 
rol (plannen 1-7) 
Koninklijkelaan 25 
De heer en mevrouw L. Thiessen 
. aanpassingen aan woonhuis (1992): plannen 
 
 
21. Antwerpen (Berchem) 
348 
rol 
Koninklijkelaan 39 – Hilda Ramstraat 
Notaris X 
. opmeting appartementsgebouw uit 1927 (op rol) 
 
 
22. Antwerpen (Berchem)          
149 
2 rollen 
Lodewijk De Koninckstraat 
Parochiaal Bouwcomité O.-L.-Vrouw Middelares 
- 22.1 bouw parochiecentrum ‘Bergheem’ (1966-1978): schetsen, voorontwerp, plannen, details, 

tuinaanleg, lastenboek, briefwisseling  
- 22.2 uitbreidingen, o.m. bibliotheek (1981-1988): plannen, briefwisseling  
 
 
23. Antwerpen (Berchem)          
224 
rol 
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Strijdhoflaan 
Kerkfabriek O.L.Vrouw Middelares 
. koorinrichting kerk O.-L.-Vrouw Middelares (1974-1976): plannen, aanwijzers, details (op rol) 
  
 
24. Antwerpen (Borgerhout)          
402 
rol 
Kortrijkstraat 40 
Speelpleinen Antwerpen vzw 
. renovatie centrum Klimop (1997-2000): algemeen lastenboek, lastenboeken elektriciteit, schilderwerk, cv 
en sanitair, plannen, foto’s, correspondentie 
 
 
25. Antwerpen (Deurne) 
356 
rol (plannen 1-13) 
Frank Craeybeckxlaan 
Generale Bank 
. verbouwing bankkantoor (1987-1989): plannen; op rol 
 
 
26. Antwerpen (Deurne)           
232 
rol 
Middelmolenlaan 
C. Simons 
. bouw werkplaats en burelen(1974-1976): voorontwerp, plannen, inrichting (op rol) 
 
 
27. Antwerpen (Deurne)           
387 
rol 
René Heylenstraat 
Kerkfabriek Blijde Boodschap 
. renovatie kerk Blijde Boodschap (1994-1996): bestek, plannen, correspondentie, foto’s, verslagen 
werfvergaderingen 
 
 
28. Antwerpen (Deurne)           
361/409 
rol (361, met originele plannen van architect Albert Van Loon, 1947) 
Van Dornestraat 
Kerkfabriek Heilige Familiekerk 
. renovatie Heilige Familiekerk (1989-2002): bestekken en correspondentie, plannen, foto’s 
 
 
29. Antwerpen (Deurne)           
147 
rol 
Waterbaan 141-143 
A. Sas 
. bouw appartementsgebouw (1966-1967): plannen (op rol) 
 
 
30. Antwerpen (Hoboken)          
148 
rol 
Meerlenhoflaan 12 
E. Lambert-Van Puymbroeck 
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. bouw appartementsgebouw (1966): plannen (op rol) 
 
 
31. Antwerpen (Merksem)          
400 
rol 
Elsenstraat 2A 
N.V. Caseo 
. inrichting magazijn en bureaus (1997-1998): correspondentie, lastenboek, foto’s, plannen 
 
 
32. Antwerpen (Wilrijk) 
391 
rol 
J.-L. Cautreelslaan 6 
De heer en mevrouw D’Hoop-Quaeyhaegens 
. bouw landhuis (1995-1997): plannen, correspondentie, contract, bestekken, administratie 
 
 
33. Antwerpen (Wilrijk)           
390 
rol 
J.-L. Cautreelslaan 8 
De heer en mevrouw Maldague-Quaeyhaegens 
. bouw landhuis (1995-1997): plannen, correspondentie, contract, werfverslagen, betonstudie, 
verkavelingaanvraag, foto’s 
 
 
34. Antwerpen (Wilrijk)           
374 
rol 
Sint-Bavostraat 89 
De heer en mevrouw P. Van Marcke-Verbist 
. verbouwing woning ‘t Bergske’ (1992-1994): plannen, schetsen, correspondentie 
 
 
35. Antwerpen (Wilrijk) 
384 
rol (samen met 381) 
De heer Géhot 
. ontwerp van buitentrap (1993): plan op rol 
 
 
36. Beerse 
308 
rol 
Schransdriesstraat 
Gemeentebestuur van Beerse 
. restauratie Sint-Corneliuskapel (1978-1984): correspondentie, foto’s en negatieven, plannen, schetsen 
 
 
37. Beveren (Haasdonk)           
87 
rol 
Stuurstraat 57 
H. Hermans 
. renovatie/uitbreiding hoeve (1962-1964): schetsen, plannen bestaande en nieuwe toestand, inrichting, 
details  
. uitbreiding (1978): plannen  
 



 7 

 
38. Bocholt (Lozen)           
212 
4 rollen  
Vosheuvelstraat 19 
v.z.w. O.-L.-Vrouw van Klaarland/vzw Trapistinnen 
38.1-38.2. uitbreiding gemeenschapshuis en bedrijfsgebouw (1972-1983): verklarende nota, plannen 
bestaande en nieuwe toestand, plannen, betonplan, inrichting, aanleg, lastenboek, briefwisseling, 
Baksteenprijs 1981  
38.3. uitbreiding gemeenschapshuis (1984-1986): plannen  
38.4. uitbreiding atelier (1994-1995): plannen  
 
 
39. Bonheiden            
84 en 359 
2 rollen (39.1 = 84 en 39.2= 359) 
Putsesteenweg 
Werk der Gemeenschapsretraites vzw 
. renovatie/herbestemming/uitbreiding kasteeldomein Zellaer (1961-1965): plannen bestaande en 
gerenoveerde toestand, inrichting, correspondentie  
. uitbreiding (1982-1983): plannen, details  
. vernieuwbouw van hoeve tot jeugdhuis(1988-1989): plannen, correspondentie, foto’s  
 
 
40. Boom             
169 
rol 
Beukenlaan 146 
R. Henckes 
. bouw woning met dokterskabinet (1969-1970): plannen, inrichting, details; correspondentie  
 
 
41. Bornem            
204 
rol 
Broekstraat 78 
L. Van Der Gracht 
. restauratie ‘’t Pottenhuys’ (1976-1981): schetsen, plannen bestaande en gerestaureerde toestand, 
betonplan, inrichting, aanwijzers, details, briefwisseling, foto’s  
 
 
42. Bornem            
311 
rol 
Kardinaal Cardijnplein 9 
Gemeentebestuur  
. restauratie van de krocht van de Onze-Lieve-Vrouwekerk (1981-1988): historische nota, foto’s, plannen, 
correspondentie, schetsen, verslagen werfvergaderingen 
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43. Bornem            
314 
rol (plannen 1-9) 
N.V. Domein van Bornem/graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde 
. restauratie bedaking, dienstgebouwen en schouwen van het kasteel (1981-2002): (bedaking) foto’s, 
plannen, correspondentie, bijzonder bestek; (dienstgebouwen) correspondentie, plannen, foto’s (schouwen 
bijgebouwen): correspondentie, plannen, foto’s, bestek; archief, beschermingsdossier  
 
 
44. Bornem (Hingene)           
(geen nummer) 
rol 
Notelaarsdreef 2 
Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme 
i.s.m. Architectenbureau G. Demoor 
. restauratie De Notelaar (1988-1994): plannen bestaande en gerestaureerde toestand, inrichting, 
lastenboeken, briefwisseling  
 
 
45. Duffel             
364 
4 rollen (45.1 – 45.3, 45.4 (technieken) 
Gemeentestraat 21 
Gemeentebestuur 
. renovatie en uitbreiding gemeentehuis (1990-1997): plannen, correspondentie, stabiliteitsonderzoek, 
onderzoek goudleer (met foto’s), werfvergaderingen, elektriciteitsvoorziening, schilderwerken, cv, inrichting, 
lift, voorstudie, algemene bouwwerken, bestekken 
 
 
46. Edegem            
241 
rol 
Frans Kusterslaan 44-48 
Gregoir-Quaeyhagens-Schellekens 
. bouw 3 woningen (1976-1977): plannen, inrichting, aanwijzer op rol 
 
 
47. Edegem            
345 
rol 
Mevrouw Quaeyhaegens-Van Reeth 
Ir. Haesaertslaan  
. bouw dubbel landhuis (1985-1986): plannen, lastenboek  
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48. Edegem            
160 
rol 
Jachtlaan 55 
M. Quaeyhaegens 
. bouw villa (1967-1968): plannen, betonstudie, inrichting, correspondentie 
. ontwerp tuinhuisje (1974) 
. aanpassingen (1986-1997): correspondentie, foto’s, plannen, bestek 
 
 
49. Edegem          
72/127/187/192/277 
3 rollen (49.1 = 72, 49.2 = 127 en 49.3 = 187/192/277) 
Prins Boudewijnlaan 265 
J.A. De Smet 
49.1. bouw van een kantoorgebouw ‘Extraction De Smet’ i.s.m. P. Tombeur arch. (1961-1962): plannen, 
inrichting, details  
. uitbreiding kantoorgebouw i.s.m. P. Tombeur arch. (1965-1967): voorontwerp, plannen, inrichting, details  
49.3. uitbreiding/verandering (1971-1973/1978-1979): plannen, inrichting, details  
 
 
50. Edegem 
358 
rol 
Wilrijkstraat  
vzw De Zandloper 
. uitbreiding logeerhuis Ter Weide (1987) 
 
 
51. Edegem2 
381 
rol (samen met 384) 
de heer Verschoren 
. veranda-aanbouw (1992): op rol 
 
 
52. Essen 
280 
rol 
De Belder 
. renovatie De Klokhoeve, uitbreiding ‘huis Wall-Garden’ (1978): niet uitgevoerde plannen; op rol 
 
 

                                                
2 voorlopig niet aangetroffen bij inventarisatie 
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53. Geel             
294 
rol 
Antwerpse Dries 
Heer en mevrouw Van Hoof-Verbist 
. bouw villa (1979-1981): plannen, foto’s, schetsen, aantekeningen, lastenboeken elektriciteit, loodgieterij en 
sanitair, correspondentie 
 
 
54. Geel             
299 
rol (samen met plannen van dossier 289 = 58) 
De Billemontstraat-Molenstraat 
Gemeentebestuur van Geel 
. heropbouw Sint-Maartenskapel (1980): correspondentie, foto’s, plan 
 
 
55. Geel             
195 
8 rollen (55.1 (plannen E1, E5, 1, 1C, 2-14, 55.2 (plannen 27,28,30-34), 55.3 (plannen 40-47, 48 (1978), 48 
(1984 – 2e fase), 49,50), 55.4 (plannen 51, 52x2, 53, 54, 57, 60, 61, 67, 68), 55.5 (plannen 80-90), 55.6 
(plannen 91-96, 102-106, 107x2, 108), 55.7 (plannen ambachtsgebouw El1, CV1-CV4, 110-113, 115-117, 
120-123), 55.8 (plannen ambachtsgebouw 124x2, 125x2, 126-135, 137-140), 55.9 (plannen 
ambachtsgebouw 141-148, 151-153, 155, 161-163) 
Gasthuisstraat 
Gasthuiszusters augustinessen van Geel 
. restauratie hoeve (1970-1979): plannen, correspondentie, bestek, foto’s 
. historisch onderzoek door M. De Bont, grondplannen, opmeting, correspondentie, archief, 
grondsonderingen, stabiliteitsstudie 
. restauratie kloostergebouwen, dringende werken dak van kapel en ziekenzaal (1979-1990): plannen, 
bestek, correspondentie 
. historiek van subsidiëring en ontwerpen voor restauratie kloostergebouwen (1974-1994): correspondentie, 
plannen 
. plannen 
. restauratie ambachtsgebouw (1994-1999): bestek, correspondentie, bestek meubilair, plannen, 
werfverslagen 
  
De restauratie van kloostervleugel, kapel en commensalen is vanaf 1998 verder gezet door architect L. 
Sledsens te Geel, aan wie verschillende plannen op rol werden overhandigd 
 
 
56. Geel 
206 
rol  
Gasthuisstraat 
. restauratie van de schuur van het Oud Gasthuis tot gemeentearchief (1972-1981) 
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57. Geel             
231 
rol  
Oosterlosesteenweg 44 
W.Beirinckx 
. bouw woning met apotheek (1976-1978): schetsen, plannen, inrichting, details  
 
 
58. Geel (Larum)            
289 
rol (samen met plannen van dossier 299 = 54) 
Reiten/Rauwelkoven 
Gemeentebestuur Geel 
. heropbouw kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand (1979-1980): plannen, bestek, foto’s 
 
 
59. Grobbendonk            
138 
rol 
Nachtegalendreef 8 
R. Leclef 
. bouw bungalow (1965): plan; op rol 
. uitbreiding (1966): plan; op rol 
 
 
60. Heist-op-den-Berg (Wiekevorst)         
225 
rol 
Wimpel 10 
Heylen-Van Den Eynde 
. restauratie ‘Wimpelhoeve’ (1973-1982): opmeting, schetsen, plannen, lastenboek, foto’s, briefwisseling  
 
 
61. Herentals 
368 
rol 
NV Atea 
. firmanaam op gevels (1990) 
 
 
62. Hoogstraten (Minderhout)          
230 
2 rollen (62.1 en 62.2) 
Minderhoutdorp 
i.s.m. arch. R. Van Steenbergen 
restauratie Sint-Clemenskerk 
. herstellingswerken toren wrsch. door provinciaal architect : plan (z.d.) 
. herstellingswerken toren door provinciaal architect Schellekens (1949): plannen  
. studie uitbreiding door arch. R. Van Steenbergen (1967): plannen bestaande toestand  
. restauratie Sint-Clemenskerk (1976-1994): schetsen, plannen bestaande en gerestaureerde toestand, 
inrichting, lastenboek, vorderingsstaten/werfvergaderingen, briefwisseling, foto’s  
 
 
63. Jollain-Merlin            
297 
rol 
Rue de l’Anglais 
Tesse 
. inrichting woning (1981-1982): plannen, inrichting, details; op rol  
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64. Kapellen 
180 
Kievitlei 
R. Neyrinck 
. constructie buitenverblijf (1970): plans op rol 
. vergroting (1980): plans op rol 
. uitbreiding met carport (1987-1988): plan op rol 
 
65. Kapellen            
135 
rol 
Marcottadreef 
Roothooft-Jamin 
. bouw woning (1965): schetsen, plannen, inrichting, details; op rol  
. aanbouw terras (1976): plan; op rol 
. bouw garage (1982): plan; op rol  
 
 
66. Kapellen            
157 
rol (geen dossier) 
Patrijzendreef 4 
P. Reyntjens 
. bouw woning (1967-1968): plannen, inrichting, details  
. uitbreiding: plan  
 
 
67. Kruibeke            
126 
rol 
Annekenstraat 13 
J. Loze 
. verbouwing hoeve (1965): plannen, inrichting, details; op rol  
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68. Lier             
371 
Kesselsesteenweg 
De heer en mevrouw M. d’Hulst 
. landhuis (1991-1993): plannen, foto’s, administratie 
 
 
69. Lier (Koningshooikt)           
332 
rol 
Herenboslaan 
De heer en mevrouw Kotzer-Nooyens 
. landhuis (1984-1986): bestek, administratie, betonstudie, plans 
 
 
70. Lint             
152 
rol 
Bouwenstraat 
Gemeentebestuur 
. aanleg gemeentelijke begraafplaats (1959-1962): op rol 
. bouw schuilgebouw op begraafplaats (1968): op rol 
 
 
71. Malle (Westmalle)           
159 
2 rollen (71.1 (plannen A1, 2-19), 71.2 (plannen 20-40, 42-45, 47, 49, 51-54) 
Heidemolenlaan 
V.V.K.S 
. bouw complex ‘Drieboomkensberg’, domein van de Antwerpse scouts (1968): plannen; op rol 
 
 
72. Malle (Westmalle)           
329/170 
2 rollen 
Kasteeldreef 83 
Het kasteel van Westmalle n.v./ kinderen J. van der Straeten–Waillet 
. Inrichting van woning in het kasteel (1968-1969): correspondentie en schetsen  
72.1. Restauratie ronde bouw bij het kasteel (1983-2002): plannen, foto’s, correspondentie 
72.2. Restauratie kasteel (1989-1994): daken, verfraaiing grote hal, voorstel tot bescherming met 
documentatie, plannen, foto’s 
 
 
73. Malle (Westmalle) 
213 
(geen rol) 
De Hoeve 1-3 
F. Powis de Tenbossche  
. aanpassing conciërgewoning De Grote Hoeve (1973): lastenboek, plannen, foto’s  
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74. Malle (Westmalle)           
209 
rol 
De Hoeve 4 
F. Powis de Tenbossche  
. bouw landhuis (1973-1975): schetsen, plannen, inrichting, aanwijzers, details 
 
74B. Mechelen 
Bruul 52 
Voormalige Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Leliendaal 
 
Foto’s 
 
Ladenkast (of tijdelijk in archiefdoos) 
 
Mechelen (Heffen) 
Fonteineweg – Hooiendonkstraat  
opdrachtgever: Van den Bogaert-Henckes 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, administratief dossier (1997) 
huidige status: - 
kadasternummer: A deel van afd. 7, nrs. 290Adeel – 297Hdeel 
oud dossiernummer: 398 
bewaarplaats(en): doos 
 
 
75. Ranst (Broechem)           
343 
rol 
Moor 
De heer en mevrouw Charon 
. kasteel Bossenstein (1985): opmeting, inrichting, historische studie en documentatie, verbouwing 
 
 
76. Ranst (Broechem-‘t Loo)          
121 
rol 
Herentalsebaan 
J. Coens-Charon 
. bouw woning (1965): plannen, inrichting, details 
 
 
77. Ravels (Weelde)           
244 
rol (plannen E1, E2, 1-2, 5x2, 6-7, 9-15, 21-23, 31-37, ontwerp 1911) 
Torenstraat 
Gemeentebestuur  
. Restauratie Sint-Michielskerk (1978-1999): plannen, historische nota, (PAA-stukken!), aantekeningen en 
schetsen, voorontwerp, bestek, bestek herstelling houten zoldering, bestek elektriciteit en verlichting, bestek 
dakherstelling torenspits en spits traptoren, correspondentie, foto’s, verslag controlemetingen voor stabiliteit, 
werfverslagen, correspondentie 
 
 
78. Schoten            
193 
rol (samen met 219) (plannen 219.1 en 193.1-193.12) 
Horstebaan 
vzw Speelpleinen & Kinderopvangcentra voor Groot-Antwerpen  
. renovatie van sessiegebouw in kasteel Den Horst (1970): plannen 
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79. Schoten            
514 
rol 
Horstebaan 
vzw Speelpleinen en Openluchtinrichtingen voor Groot-Antwerpen 
. herinrichting kelder kasteel ‘Den Horst’(1972): plannen  
 
80. Schoten            
229 
rol 
Horstebaan 
vzw Speelpleinen & Kinderopvangcentra voor Groot-Antwerpen 
. speelkelder en renovatie kasteel Den Horst (1974-1975): plannen, correspondentie, betonstudie 
 
 
81. Schoten            
263 
rol 
Horstebaan 
vzw Speelpleinen & Kinderopvangcentra voor Groot-Antwerpen 
. conciërgewoning, nieuwe garages en bovenzaal kasteel Den Horst (1977): plannen  
 
 
82. Schoten            
276 
rol 
Horstebaan 
vzw Speelpleinen & Kinderopvangcentra voor Groot-Antwerpen 
. renovatie na brand in het kasteel Den Horst (1977-1982): plannen 
 
 
83. Schoten            
355 
rol 
Horstebaan 
vzw Speelpleinen & Kinderopvangcentra voor Groot-Antwerpen 
. nieuwbouw overdekte refter en bestaande keuken, verbouwing vleugel pleincentrum in kasteeldomein Den 
Horst (1987-1989): plannen, foto’s, algemeen bestek 
 
 
84. Schoten            
164 
rol 
Sint-Maria-ten-Boslei  
C. Simons 
. bouw woning (1967-1968): plannen, inrichting, details  
 
84A. Sint-Katelijne-Waver 
Markt 1 
Gemeentehuis 
 
Foto’s 
 
Ladenkast (of tijdelijk in archiefdoos) 
 
84B. Sint-Truiden 
Diestsestraat  
RMS 
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Foto’s 
 
Ladenkast (of tijdelijk in archiefdoos) 
 
85. Temse (Tielrode)           
171 
rol 
Kerkstraat 
Corluy 
. bouw woning (1968): voorontwerpen, plannen, inrichting, details  
 
 
86. Waasmunster 
369 
rol 
. landhuis (1990): ontwerp zonder uitvoering; op rol 
 
 
87. Wijnegem            
265 
2 rollen (87.1-87.2) 
Krommelei 
De heer en mevrouw L. Pauwels 
. villa ‘Dalgaard’ (1978-1982): plannen, bestek, correspondentie 
 
 
88. Willebroek 
349 
rol 
August Van Landeghemstraat 
Generale Bank 
. bankagentschap met woningen (1986-1988): plannen op rol 
 
 
89. Willebroek 
360 
rol 
Boomsesteenweg 
De heer De Jonghe 
. opbrengstappartement (1988) 
 
 
90. Wommelgem            
313 
rol (plannen 13-25, 27-34, zandbak) 
‘t Serclaesdreef 
Vzw Speelpleinen & Kinderopvangcentra voor Groot-Antwerpen  
. verbouwing en inrichting kindertehuis in kasteel Hulgenrode (1981-1989): plannen, correspondentie, 
lastenboeken meubilair, ruwbouw en afwerking, cv, sanitair, betonstudie, waterleiding 
 
 
91. Wommelgem            
176/219 
rol (plan 176.3 en 176.4) 
‘t Serclaesdreef 
vzw Speelpleinen & Kinderopvangcentra voor Groot-Antwerpen  
. conciërgewoning en uitbreiding centrum Hulgenrode (1968-1973): plannen, foto’s 
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92. Wommelgem            
246 
rol (plannen 1-22) 
‘t Serclaesdreef 
vzw Speelpleinen & Kinderopvangcentra voor Groot-Antwerpen 
. refter en zolders op pleincentrum Hulgenrode, herstelling brug (1976-1978): plannen 
 
 
93. Wommelgem            
392 
2 rollen (93.1 en 93.2) 
‘t Serclaesdreef 
Vzw Speelpleinen & Kinderopvangcentra voor Groot-Antwerpen  
. uitbreiding en vernieuwing pleincentrum Hulgenrode (1995-1998): correspondentie, lastenboeken gebouw 
pleinleiding (elektriciteit, cv), plannen, foto’s, plaatsbeschrijving, lastenboeken speelluifels en magazijn  
 
 
94. Wommelgem 
298  
rol 
Uilenbaan 11 
NV Domein Ternesse 
. verbouwing van dienstgebouw tot dubbel landhuis (1979-1981) 
 
 
95. Wommelgem 
322 
rol 
NV Svensson (Postland) 
Uilenbaan 
. bouw kantoorgebouw met magazijn (1982-1983) 
 
 
96. Wuustwezel (Gooreind) 
253 
rol 
Zusters franciscanessen vzw 
. verbouwing gemeenschapshuis (1976): plannen op rol 
 
 
97. Zandhoven (Massenhoven)          
115/151 
rol 
Montens 
. algemeen plan hoeve (1964) 
. bouw hoeve (1967-1968): plannen, inrichting, details  
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98. Zoersel            
248 
rol 
H. Consciencelaan 
Bisdom Antwerpen 
. bouw O.-L.-Vrouwmonument (1976-1977) in samenwerking met beeldhouwer Carl Dupon uit Brugge: 
voorontwerp, plannen, aanwijzer 
 
 
te verwachten archief 
 
99. Oud-Turnhout 
191 
Corsendonk 
. restauratie en reconstructie voormalige priorij (1969-1975) 
 
 
 Varia 
 

- eigenhandig opgestelde inventaris (2002) 
 
- documentatie brouwerij Désiré-Lamot Willebroek (Klein-Willebroek): historische tekeningen, o.a. 
verbouwing 1935, foto’s 
 
- foto’s (1975) romaanse kelder onder hoekhuis In den Gouden Bol, Antwerpen, Vlasmarkt-Hoogstraat 
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