
 1 

Inventaris archief Lode Wouters (°1930) 
 
 
1.  
 
2. Personalia 
2.1. Biografie 
Portfolio (CV, ontwerpen prijskampen, overzicht realisaties, artikels in publicaties) 
 
 
3. Projecten 
 
2.1. België 

 
1. Aartselaar 
- 
in samenwerking met architect Georges Baines 
.  ontwerp modelwoning: grondplan, gevels (1957) (niet uitgevoerd) 
 
 
2. Antwerpen 
De Gerlachekaai 
De Ideale Woning C.V. 
in samenwerking met A. Mostien 
. renovatie appartementsgebouw (n.o.v. E. Van Averbeke, 1921): plattegronden, gevels (1993) 
 
 
3. Antwerpen 
Lange Ridderstraat 
De Goede Woning 
in samenwerking met A. Mostien en B. Rombouts 
.  35 sociale woningen ‘De Munt’ (wedstrijd): plattegronden, typewoningen, doorsneden en gevels, 
lastenboek, volumeplan, foto’s en negatieven, toelichting bij wedstrijd (1978) 
 
 
4. Antwerpen* 
Twee Netenstraat 10-14 
CV voor volkswoningen – de Goede Woning 
WISH- prijskamp 
.  bouw appartementencomplex met 29 sociale appartementen: wedstrijdideeën, grondplannen, meetstaten, 
lastenboek, foto’s, sociale huisvesting (1984) 
 
 
5. Antwerpen (Borgerhout) 
Bikschotelaan 248 
C. Tytgat – De Ketelaere 
in samenwerking met A. Mostien 
. bouw appartementsgebouw: grondplannen, doorsneden, ontwerp meubelen en interieurafwerking, 
lastenboek ruwbouw (1971-1972) 
 
 
6. Antwerpen (Deurne) 
Arenaplein 
OCMW Deurne 
in samenwerking met A. Mostien en B. Rombouts 
.  bouw bibliotheek ’t Fortje: plattegronden, inplanting, doorsneden, lastenboek (1978) 
 
 
7. Antwerpen (Deurne) 
Arenaplein 
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OCMW Deurne 
in samenwerking met architecten A. Mostien en B. Rombouts 
.  bouw dienstencentrum ’t Fortje: grondplannen, inplanting, bewegwijzering (1982) 
 
 
8. Antwerpen (Deurne) 
- 
OCMW Deurne 
in samenwerking met architecten A. Mostien en B. Rombouts 
.  bouw sociale woningen ’t Fortje: plattegronden, typewoningen, inplanting, doorsneden (1977) 
 
 
9. Antwerpen (Deurne)* 
Boterlaarbaan 
Deurnese Moderne Woning 
.  sociale woningbouw: grondplannen, aanzichten, details, meetstaten en bestek, lastenboek en meetstaat 
(1985) 
 
 
10. Antwerpen (Deurne) 
Cruyslei 69 
ASLK Antwerpen 
.  bouw ASLK-bankfiliaal: grondplannen, aanzichten (1985), lastenboeken ruwbouw, sanitair, elektrische 
Installatie, centrale verwarming, meubilering en schilderwerken (1985) 
 
 
11. Antwerpen (Deurne) 
C. Jorislaan 
E. Moens 
A. Mostien in samenwerking met B. Rombouts 
.  bouw woning: plannen (1979) 
 
 
12. Antwerpen (Deurne) 
De Borrekensstraat 74 
gemeentebestuur van Deurne 
in samenwerking met A. Mostien 
.  bouw kinderkribbe: grondplannen, inplanting, gevels en doorsneden (1975) (niet uitgevoerd) 
 
 
13. Antwerpen (Deurne) 
Eksterlaar 13 
Dr. Willy Peeters 
.  bouw dokterswoning: grondplannen, ontwerp zetels, kasten, geveldoorsneden, lastenboek (1963) 
 
 
15. Antwerpen (Deurne) 
Eksterlaar, Mortselsestenweg, A. Van Putlei… 
gemeentebestuur 
in samenwerking met A. Mostien 
. woonwijk De Ekster: plannen (1971) (niet uitgevoerd) 
. woonerf Eksterlaar (1980) (niet uitgevoerd) 
 
 
16. Antwerpen (Deurne) 
Frans Versmissenlaan 
gemeentebestuur van Deurne 
in samenwerking met A. Mostien 
.  bouw kleuterschool: grondplannen, inplanting, aanzichten (1982) 
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17. Antwerpen (Deurne) 
Hooftvunderlei 30 
Deurnese Moderne Woning  
in samenwerking met A. Mostien 
.  bouw 11 appartementen: grondplan, isometrisch perspectief, gevels en doorsneden (1986) (uitvoering in 
1995, die plans houden ze voorlopig nog) 
 
 
18. Antwerpen (Deurne)* 
J. Deckerslaan – Pieter Van Isackerlaan 
gemeentebestuur Deurne 
in samenwerking met A. Mostien 
.  bouw kinderheil (raadpleging zuigelingen), bibliotheek, conciërgewoning: grondplannen, gevels en 
doorsneden (1970) 
 
 
19. Antwerpen (Deurne) 
Jozef Verbovenlei 121 
L. Verachtert 
in samenwerking met A. Mostien 
.  bouw woning: grondplannen, gevels, doorsneden, lastenboek ruwbouw (1974) 
 
 
20. Antwerpen (Deurne) 
Louis Janssenslaan 67 
M. Materné 
in samenwerking met architecten A. Mostien en B. Rombouts 
.  verbouwing bestaande woning: grondplannen, voorgevel, raamindeling (1975) 
 
 
21. Antwerpen (Deurne) 
Ruggeveldlaan 
Gemeentebestuur Deurne 
.  bouw school: plannen (1967)  
 
 
22. Antwerpen (Deurne) 
Smetsstraat 7 
Lode Wouters 
.  bouw eigen woning: grondplan, opstand (1961)    
 
 
23. Antwerpen (Deurne) 
Twee Gezusterslaan 98 
Gemeentebestuur Deurne 
.  bouw gemeentelijke peutertuin: grondplannen, inplanting, details (1970) 
 
 
24. Antwerpen (Deurne)* 
Twee Gezusterslaan 99 
H. Van Lerberghe 
.  bouw apothekerswoning: grondplannen, inplanting, gevels en doorsneden (1961) 
 
 
25. Antwerpen (Deurne) 
Venneborglaan 129 
Leo Wouters 
.  bouw woning: plattegronden, gevels en doorsneden, lastenboek ruwbouw (1963) 
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26. Antwerpen (Deurne) 
Waterbaan  
gemeentebestuur van Deurne 
in samenwerking met A. Mostien 
.  bouw school: plattegronden, gevels, trappenhuis, doorsneden (1977) 
.  lastenboek vergrotings- en verbouwingswerken (1977) 
 
 
27. Antwerpen (Ekeren) 
- 
H. Geertsen-Verhas 
in samenwerking met A. Mostien 
.  bouw woning: plattegronden, ontwerp meubilair (1969) 
 
 
 
28. Antwerpen (Wilrijk*) 
Groenenborgerlaan  
Kerkfabriek Pius X 
in samenwerking met architect Paul Meekels 
.  wedstrijdontwerpen (1962) 
.  bouw kerk: aanbestedingsplannen en lastenboek, grondplannen, stoelontwerp (1968) 
 
 
29. Beveren-Waas 
Middenheide 
J. Staes 
. bouw woning met atelier: plattegrond, inplanting, gevels en doorsneden (1956) 
 
 
30. Brussel* 
- 
- 
in samenwerking met architect Georges Baines 
.  ontwerp Expo-Motel: ingekleurde tekening zijgevels, plattegrond (1958) (niet uitgevoerd) 
 
 
31. Edegem 
Jozef De Veusterstraat 
L. Vermylen 
.  bouw woning: grondplannen, kastontwerpen (1967) 
 
 
32. Edegem 
Michiel Van Coxiestraat 12 
Verwulgen 
. Grondplannen, doorsneden en gevels (1972) 
 
 
33. Grobbendonk 
Sparrenlaan 
J. Wijns 
in samenwerking met architecten A. Mostien en B. Rombouts 
.  bouw woning: grondplannen, voorontwerp (1975) 
 
 
34. Grobbendonk (Bouwel) 
Droomland 10 
M. Materné 
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in samenwerking met architecten A. Mostien en B. Rombouts 
.  bouw bezinningscentrum: plattegronden, gevels, doorsneden, inplanting, lastenboek timmer- en 
schrijnwerk (1975) 
 
 
35. Ham 
Dorpstraat -  Schoolstraat 
Administratie Huisvesting, Brussel 
in samenwerking met A. Mostien  
.  bouw 13 gezinswoningen (wedstrijd): grondplannen, gevels en doorsneden, typewoning (1987) (niet 
uitgevoerd) 
 
 
36. Kalmthout (Achterbroek) 
Karel Van Thillostraat 6 
E. Geldmeyer (sic) 
in samenwerking met architecten A. Mostien en B. Rombouts 
.  bouw woning: plattegronden, doorsneden, inplanting (1976) 
 
 
37. Kontich* 
J. Dopchie 
. bouw woning: grondplan, gevels (1964) (niet uitgevoerd) 
 
 
38. Kontich 
Kon. Astridlaan – Duffelsesteenweg 
Regie der gebouwen, Antwerpen 
in samenwerking met A. Mostien 
.  bouw rijkswachtkazerne + vier woningen: grondplannen, gevels en doorsneden, lastenboeken (1985) 
 
 
39. Laakdal 
Heikantstraat lot 1 
W. Van Houtven 
in samenwerking met A. Mostien* 
.  bouw woning: grondplan, gevels, doorsneden (1989) (alléén Mostien volgens plan) 
 
 
40. Lier 
Zevenbergen  
N. Thoris 
in samenwerking met architecten A. Mostien en B. Rombouts 
. bouw woning: plannen (1976) 
 
 
40. Machelen* 
- 
Gemeente Machelen 
. wedstrijd bouw gemeentehuis: grondplan, doorsneden, voor- en zijgevels, s.d.(1956-1960?) (niet 
uitgevoerd) 
 
 
41. Mortsel 
Eggestraat 
S. Schöngut 
.  bouw woning: grondplan, kadasterplan, voor- en zijaanzichten (1982) (niet uitgevoerd) 
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Mortsel 
Pastoor Deensstraat 13 
J. Vynkier 
in samenwerking met A. Mostien 
.  bouw woning: grondplannen, gevels en doorsneden, inplanting, centrale verwarming, lastenboek ruwbouw 
(1988) 
doos 
 
 
Morstel 
Pater Renaat de Vosstraat 32 
L. en R. Dillen 
.  bouw woning: grondplannen, inplanting, beplanting, lastenboek ruwbouw (1983) 
doos 
 
 
Rumst 
Steenberghoekstraat 
De Ideale Woning C.V. 
in samenwerking met A. Mostien 
.  bouw sociale woningen: voorontwerpen, grondplannen, gevels en doorsneden, typewoning, kadasterplan, 
inplanting, lastenboek (1989) 
 
 
44. Schoten 
Columbuslaan 
H. Van Lerberghe 
.  bouw woning: grondplan, gevels, inplanting, lastenboek ruwbouw (1969) 
 
 
45. Schoten 
De Villerslei 
Dr. L. Janssens 
.  bouw dokterswoning: grondplannen, doorsneden, in- en beplanting (1967) 
 
 
46. Schoten 
Lode Vleeschouwerslaan 
L. Van De Perre 
in samenwerking met A. Mostien* 
.  bouw woning: plattegronden en inplanting, gevels en doorsneden, lastenboek ruwbouw (1987) (alléén 
Mostien, volgens plan) 
 
 
47. Vosselaar 
Hoberg 
L. Jansen-Bel 
in samenwerking met A. Mostien 
.  bouw woning: plattegronden, doorsneden (1970) 
 
 
48. Wommelgem 
Kapelaan Staslaan 9 
Geelen  
.  bouw woning: plattegronden, ontwerpen, doorsneden (1971) 
 
 
49. Wommelgem 
Roosekapellaan 9 
V. Lemmens 
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.  bouw woning: plattegronden en inplanting, ontwerp meubilair (1968) 
 
 
50. Zoersel 
Meerheideweg 266 
Speybrouck 
.  bouw woning met atelier: plattegronden, kadasterplan, ontwerp kasten (1966) 
 
 
51. Zwijndrecht (Burcht) 
Kerkstraat 
gemeentebestuur Burcht 
in samenwerking met Heykers 
.  wedstrijdontwerp bouw gemeentehuis (1ste prijs): plannen (1956) 
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3.2. Buitenland 
 
Nederland 
 
52. Etten-Leur 
Hoge Neerstraat  
in samenwerking met A. Mostien 
Toernooiveld Cluster 7 
.  wedstrijd bouw sociale woningen: gevels, plattegrond, details, woningtype, briefwisseling (1994) (niet 
uitgevoerd) 
 
 
53. Geertruidenberg 
- 
Gemeente Geertruidenberg 
in samenwerking met architecten Mostien en Jef Van Oevelen 
.  wedstrijdontwerp stadsuitbreiding: planontwikkelingsvoorstel (circa 1991-1992) 
 
 
 
3.3. Niet geïdentificeerd 
 
54.- 
woningen met 3 – 4 – 5 slaapkamers 
projectontwikkelaar Effi 
. aanzichten, ontwerp inrichting, verschillende types (1969) (niet uitgevoerd) 
 
 
55. - 
Bouten 
woning met 5 slaapkamers 
in samenwerking met Mostien 
. plattegrond, gevels (1971) (niet uitgevoerd) 
 
 
56. – 
(Aartselaar, Brasschaat, Mortsel) 
in samenwerking met Mostien, Rombouts 
. typerijhuizen voor projectontwikkelaar: plannen, interieurs (1975 e.v.) 
 
 
4. - 
5. –  
 
6. Wedstrijden 
. prijskamp modelwoning: tekeningen (1957) 
 
7. – 
8. - 


