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INVENTARIS ARCHIEF EDUARD VAN BALLAER 
 
 

1. Oude inventarissen 
 

2. Personalia 
2.1.  

notitieboekjes (jaren 1930) 

 
2.2. Opleiding 

Academietekeningen 
orden (1925) 

samenstelling, orden e.d. (2de jaar bouwkunde) 

roosterconstructie en ijzerbindingen (1927) 
‘gezondheidskolonie’ (1927) 

‘jachthuis’ (prijskamp schooljaar 1927-1928, 1928) 
‘brugwachterswoning/klein landhuis’ (prijskamp 4de jaar bouwkunde, 1927-1928) 

‘landhuis in de Kempen’ (1928-1929) 

‘museum voor folkore’ (5de jaar) 
‘ontwerp gemeenschapsgebouw voor een tuindorp voor mijnwerkers’ (wedstrijd academie, 

1929) 

‘botenbewaarplaats’ 
‘landhuis’ 

‘museum voor folklore’ 
‘torengebouw’ 

‘yachtclub’ op Antwerpse Linkeroever  

‘villa’ 
‘zeemanshuis’ 

 
Andere 

‘openbare boekerij in één van der voorsteden rond de stad’ (prijskamp 5de jaar bouwkunde, 

1931-1932), ondertekend met/door R. Mertens 
folkloremuseum, ondertekend met/door H. Jacobs 

landhuis in de Kempen, ondertekend met/door H. Jacobs 

 
2.3.  

Verenigingen 
K.M.B.A.: uitnodigingen, briefwisseling (jaren 1930) 

Kring voor Bouwkunde (1929-1933) 

Toneelkring ‘De Dageraad’ (1927-1932) 
 

 
2.4. 

Tentoonstellingen e.a. 

. tentoonstellinghal voor handelsfoor (met hoekje Oud-België) in Brasschaat, 1936 

. ontwerpen tentoonstelling ‘Hedendaagse gewijde kunst’ op de wereldtentoonstelling van 

Antwerpen 1930 
 

 

Documentatie 
buitenbetimmering, buiten- en binnendeuren, bungalows, deuromlijstingen, gewapend beton, 

ijzerwerk, keukenbetimmeringen, kroonlijsten, meubels, platlichten, schoolmeubilair, 

schouwbekleding, schrijnwerk, stalen ramen, straatafsluitingen, trappen, waterleidingen, 
winkelinstallaties, demontabele paviljoenen 

 
Documentatie grondverkoop/kavelingen 
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3. Projecten architectuur 
 

3.1. België 

 
Aartselaar 

J.F. Kennedylaan 
F. Geeraerts 

. bouw woning (1969) 

 
 

Antwerpen 
Kerkstraat 

Nonneman 

. verbouwing van woning tot winkelhuis (1938) 

. veranderings- en herstellingswerken winkelhuis (1942) 

 

 
Antwerpen 

Kruisschanssluis 
Garde Maritime et Commerciale 

. bouw dienstgebouw (1955) 

 
 

Antwerpen 
Reyndersstraat 

E. Van Assche 

. renovatiewerken woning (1955) 
 

 
Antwerpen 

Royerssluis 

Garde Maritime et Commerciale 
. bouw dienstgebouw (1954) 

 

 
Antwerpen 

Van Cauwelaertsluis 
Union de Remorquage et de Sauvetage 

. bouw dienstgebouw (1960-1963) 

 
 

Antwerpen (Borgerhout) 
Helmstraat 129 

P. Schrauwen 

. bouw appartementsgebouw (1962) 
 

 

Antwerpen (Merksem) 
- 

nm Sportpaleis Antwerpen 
. wedstrijdontwerp gevelcomplex (1931): plannen op rol (zwarte doos) 

 

 
Brasschaat 

Augustijnslei 
C.O.O. 
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. voorontwerp heelkundige kliniek (1939) 

. oorlogsschade (1945) 

. ontwerp herstel oorlogsschade (1952) 

. aanpassingswerken (1955-1956) 

i.s.m. V. Gorlé, later ook P. Goossens en J. Gorlé 
. bouw kliniek met kraaminrichting: voorontwerp (1962), tekeningen, briefwisseling, 

lastenboeken (1964-1969) 

 
 

Brasschaat 
Augustijnslei 

Sels 

. bouw dubbelwoning (1939) 
 

 
Brasschaat 

Bredabaan 

Henderickx 
. bouw woning (1932) 

 
 

Brasschaat 

Bredabaan 
Paelinckx 

. bouw woning (1937) 

 
 

Brasschaat 
Bredabaan 

R. Roelands 

. bouw winkelhuis (1960) 
 

 
Brasschaat 

Bredabaan 

A. Van Dijck 
. bouw winkelhuis (z.j.)   

 

 
Brasschaat 

Bredabaan 63 
A. Dietz 

. bouw woon- en winkelhuis (1951) 

 
 

Brasschaat 
Bredabaan 258-260 

G. Van Assche 

. veranderingswerken winkelhuis en gasthof ‘De Rode Leeuw’ (1953-1957) 
 

 
Brasschaat 

Bredabaan 289 

E. Van Ballaer 
. veranderingswerken eiugen woning (1934) 

. herstellings- en veranderingswerken (1947) 
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Brasschaat 
Bredabaan 335 

H. Sevenans-Pauwels 

. heropbouw winkelhuis (1946-1947) 
 

 

Brasschaat 
Bredabaan 381 

- 
. herstel oorlogsschade Sint-Antoniuskerk (1945-1948) 

 

 
Brasschaat 

Donksesteenweg 41 
E. Van Ballaer 

. bouw appartementsgebouw (1939) 

 
 

Brasschaat 
Donksesteenweg 

J. Vandekerckhove 

. bouw woning (1953) 
 

 

Brasschaat 
Donksesteenweg 

G. en J. Vandekerckhove 
. bouw appartementsgebouw (1955) 

 

 
Brasschaat 

Donksesteenweg 
- 

. bouw werkplaats (z.j.) 

 
 

Brasschaat 

Dr. Roosensplein 
Gemeentebestuur 

. veranderingswerken gemeentehuis (1939) 
incl. liggingstekeningen voor nieuw gemeentehuis en vredegerecht 

. bouw schepenzaal (1951) 

. veranderingswerken (1966) 
 

 
Brasschaat 

Door Verstraetelaan 

G. Callaerts-Kennis en F. en M Callaerts 
. bouw appartementsgebouw (1966) 

 
 

Brasschaat 

D’Oultremontlei 
R. Fridmann-Fuchs 

. bouw landhuis: tekeningen (z.j.) 
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Brasschaat 

hoek Frilinglei-D’Oultermontlei 
BASF/Gerhard-Frank-Mühling 

. bouwen van 3 woningen: tekeningen, administratief dossier (1965-1966) 

 
 

Brasschaat 

Frilinglei 
L. Dewinter-Rebs 

. bouw woning: tekeningen (1935-1936) 
 

 

Brasschaat 
Frilinglei 

I. Lenaerts 
. bouw dubbelwoning (1937) 

 

 
Brasschaat 

Frilinglei 
Van Ballaer-Van Assche 

. bouw vrijstaande woning: tekeningen, administratief dossier (1962) 

 
 

Brasschaat 

Frilinglei 
G. en J. Vandekerckhove 

. bouw appartementswoning (z.j.) 
 

 

Brasschaat 
Gabriëllei 

J.C. Possemiers 
. bouw woning (1952) 

 

 
Brasschaat 

Gemeentestraat 

- 
. bouw pastorie (1965-1971) 

 
 

Brasschaat 

Hemelakkers 
J. Cools-Dom 

. bouw woning (1966) 
 

 

Brasschaat 
Hemelakkers 

Hoskens 
i.s.m. Van Ballaer 

. bouw appartementsgebouw (1970) 

 
 

Brasschaat 

Hemelakkers 
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Possemiers 

. appartementsgebouw (1969) 
 

 

Brasschaat 
Hemelakkers 

E. Van Ballaer-Van Assche 

. bouw appartementsgebouw (1975-1976) 
 

 
Brasschaat 

Hemelakkers 

J. Vandekerckhove 
. bouw appartementsgebouw (1973)  

 
 

Brasschaat 

Hoogboomsesteenweg (domein Oud Eikelenberg) 
E. Bracht 

. bouw hovenierswoning (1938) 
 

 

Brasschaat 
Lage Kaart 

H. Giebens 

. uitbreidingswerken winkel (z.j.) 
 

 
Brasschaat 

Lage Kaart-J. Van De Wielelei 

F. Vereecken 
. bouw bakkerij (1938) 

. opmeting bakkerij (1942) 

. heropbouw (1945) 

 

 
Brasschaat 

Leopoldslei 

Beyen 
. bouw woning (1955) 

 
 

Brasschaat 

Leopoldslei 
P. Van Russem 

. veranderingswerken werkplaats (z.j.) 

. aanbouw toonzaal (z.d) 

 

 
Brasschaat 

Michielssndreef 
M. Meuris 

. bouw woning (z.j.) 

 
 

Brasschaat 

hoek Michielssensdreef-Donksesteenweg 
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Van Ballaer 

. ombouwing van landhuis in dubbelwoning (z.j.) 
 

 

Brasschaat 
Oudstrijderslei 19 

J. Meerbergen 

. uitbreiding woning (1963) 
 

 
Brasschaat 

Rerum Novarumlei (wijk Driehoek) 

- 
. bouw parochiekerk Heyslag: voorontontwerpen (1930, 1939, 1950) 

. bouw Sint-Jozefskerk: voorontwerp (1952), tekeningen (1953-1955) 

. bouw pastorie (1965-1966) 

 

 
Brasschaat 

Ploegsebaan (wijk Bethanie) 
gemeentebestuur 

. veranderingswerken gemeentelijke jongensschool (1961-1962) 

 
 

Brasschaat 

Miksebaan (Rietbeemden) 
Gemeentebestuur 

. bouw sportpark: voorontwerp (1932) 

. bouw openluchtzwembad ‘De Rietbeemden’: voorontwerp (1938, 1941) 

 

 
Brasschaat 

Rustoordlei 
J. Dens-Van Mieghem 

. heropbouw woning (z.j.) 

 
 

Brasschaat 

Vagevuurveldstraat 
P. Schrauwen 

. bouw woning (1949) 
 

 

Brasschaat 
Veldstraat 

L. De Clercq 
. bouw appartementsgebouw (1966) 

 

 
Brasschaat 

Veldstraat 
L. De Clerck 

. bouw woning (z.d) 

 
 

Brasschaat 

Veldstraat 
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F. Luckmans 

. bouw woning (z.j.) 
 

 

Brasschaat 
Veldstraat 

Van De Cloodt 

. bouw woning (1960) 

. garages (1966) 

 
 

Brasschaat 

Veldstraat 
J. Van De Putte 

. bouw woning (z.j.) 
 

 

Brasschaat 
Veldstraat 

J. Verschueren 
. bouw woning (z.j.) 

 

 
Brasschaat 

Verhoevenlei 

C. Colette 
. bouw dubbelwoning (1938) 

 
 

Brasschaat 

Zegersdreef 
Osan-Colsoulle/Van Den Broeck 

. bouw woning (1937-1938) 

. aanbouw garage (1949-1952) 

 

 
Brasschaat 

Zegersdreef 

Peeters-Anciaux 
. aanbouw wintertuin (z.j.) 

 
 

Brasschaat 

Zegersdreef 
H. Van Oekel 

. bouw woning (1952) 
 

 

Brasschaat 
Zegerdreef 

C. Waerenborgh 
. bouw woning (1939) 

 

 
Brasschaat 

Zwaantjeslei 

E. Van Ballaer 
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. bouw woning (1965) 

 
 

Brasschaat 

wijk De Zwaan 
G. en J. Vandekerckhove 

. bouw appartementsgebouw (1967) 

 
 

Brasschaat 
- 

gemeentebestuur 

. bouw cultureel centrum, i.s.m. V. Gorlé (1961-1963) 
 

 
Brasschaat 

- 

gemeentebestuur 
. refter in het gemeentemagazijn: tekeningen, adminstratief dossier (1964-1965)  

 
 

Brecht 

Van Den Reydtlaan 
L. Goiris 

. bouw woning: tekenigen (z.j.) 

 
 

Brecht 
Van Den Reydtlaan 

A. Vriens-De Cort 

. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
 

 
Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 

Bergsebaan 

H. Faes 
. bouw winkelhuis (z.d) 

 

 
Brecht (Sint-Job-in ‘t Goor) 

Bethaniënlei 
gemeentebestuur 

. wegeniswerken (1967) 

 
 

Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 
Brugstraat  

De Boever-Tollet 

. bouw psothuis: tekeningen (z.j.) 
 

 
Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 

De Renlaan 

M. Claessens-Verhoeven 
. bouw woning (z.j.) 
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Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 

Hoge Weg 
M. Bartholomeus 

. bouw woning: tekeningen (z.j.) 

 
 

Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 

J. Bollenslaan 
J. Cnaepkens 

. bouw dubbelwoning (z.j.) 
 

 

Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 
Kabouterlei 

Van Osselaer-Van De Moer 
. bouw woning (1968) 

 

 
Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 

Kerklei 2 
gemeentebestuur 

. herstel ‘gemeentegebouw’ (z.j.) 

 
 

Brecht (Sint-Job-in ‘t Goor) 

Kerklei 
. opmeting (1940) 

. heropbouw pastorie, i.s.m. M. Winders (1941-1952) 
 

 

Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 
Kerkstraat 

A. Gijsbrechts-Van Echelpoel en L. Joosen-Van Echelpoel 
. bouw dubbelwoning (1970) 

 

 
Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 

Lochtenborg 

F. Firens 
. bouw woning (z.j.) 

 
 

Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 

Noorderveld 
G. Saen 

. bouw woning (1973) 
 

 

Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 
Steenweg van ’s Gravenwezel naar Sint-Job in ’t Goor 

J. De Smedt 
. bouw woning (z.j.) 

 

 
Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 

Steenweg van Schoten naar Sint-Job 

L. Haverot 
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. bouw woning (z.j.)  

 
Brecht 

Vaartdijk 92 

F. en J. Lemmens 
. bouw KLE-tweewoonst: tekeningen (z.d.) 

 

 
Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 

Vaartdijk 
Spruyt-Lemmens en N. Lemmens 

. bouw dubbelwoning (z.j.) 

 
 

Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 
Vaartdijk 

N. Parmentier 

. bouw woning: tekeningen (1950) 
 

 
Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 

hoek Veldstraat-Brugstraat 

gemeentebestuur 
i.s.m. F. Van Ballaer 

. bouw gemeentehuis (1970) 

 
 

Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 
(De Gouw) 

J. De Graef 

. bouw woning: tekeningen, administratief dossier (1950) 
 

 
Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 

(De Gouw) 

J. De Reydt 
. bouw woning (z.j.) 

 

 
Brecht (Sint-Job in ’t Goor) 

(De Gouw) 
P. De Smet 

. bouw woning (z.j.) 

 
Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 

(De Gouw) 
P. Reynders 

. bouw woning: tekeningen (z.j.) 

 
Brecht (Sint-Job-in ‘t Goor) 

- 
gemeentebestuur 

. bouw gemeentehuis: ontwerp (1949-1950) 

 
 

Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 

- 
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gemeentebestuur 

. bijbouwen klaslokaal n.o.v. J. Pignet, prov. architect (1955) 

. inrichting schoollokalen voor de gemeentelijke diensten (1971) 

 

 
Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 

- (wijk ‘De Zandblokken’) 

Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom 
. bouw 20 woningen: tekeningen, administratief dossier (1967) 

 
 

Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 

- 
Asselbergh-Anthonis 

. bouw woning: bouw woning (z.j.) 
 

 

Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 
- 

Gabriëls 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 

 

 
Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 

- 

Scheerdijk 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 

 
Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 

- 

M. Tijsmans 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 

 
 

Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 

- 
H. Vanderhaeghe 

. bouw premiewoning: tekeningen (z.j.) 

 
 

Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 
- 

V. Verhelst 

. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
 

 
Essen 

Dreveneind (Horendonk) 

- 
. bouw Sint-Vincentius a Paulokerk: tekeningen, briefwisseling (1944-1951) 

 
 

Essen 

Moerkantsebaan (Kalmthoutse Hoek) 
kerkfabriek 

. heropbouw Sint-Pieterskerk (1945) 
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Kasterlee 
- 

Nationale Landmaatschappij 

. bouw 30 woningen (1970-1971) 
 

 

Kalmthout 
Kapellensteenweg 194 

C. Van Thillo 
. uitbreiding woning (1972) 

 

 
Kapellen 

Weymoutlaan (Kapellenbos) 
- 

. bouw landhuis: tekening (z.j.) 

 
Lommel 

Statiestraat 
Vanduffel-Vandekerckhove 

. bouw woning (z.j.) 

 
Schoten 

- 

R. Algoet 
. bouw woning: voorontwerp (z.j.) 

 
 

Schilde 

Kroondreef (domein Steynhoeve) 
A. Thibaut 

. bouw woning (1950-1952) 
 

 

Schilde 
(Domein Steynhoeve) 

- 

. ontwerp landelijke goedkope woning (z.j.) 
 

 
Schoten 

Sparrenlaan 

Nauwelaerts-Van Daele 
. bouw woning (z.j.) 

 
 

Wijnegem 

Turnhoutsebaan 136 
M. Schoonvliet 

. uitbreiding woning (z.j.) 
 

 

3.3. Niet geïdentificeerd 
. woning Verhulst: inrichting 

. tekeningen  
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4. Projecten stedenbouw en ruimtelijke ordening 
4.1. Algemeen: richtlijnen, afspraken, projecten (jaren 1940) 

 

4.2. Projecten 
Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 

- 
gemeentebestuur 

. verkaveling Kloostervelden: riolerings-, weg-  en alle andere uitrustingswerken (fontein, 

zitbanken e.d.) (1966, 1970-1976) 
 

 
Brecht (Sint-Job-in ’t Goor) 

- 

gemeentebestuur 
. survey algemeen plan van aanleg (1951-1955) 

. verkavelings- en bestemmingsplan Brugstraat (1955) 

 
 

Brasschaat 
Hemelakkers-Oude baan 

gemeentebestuur 

. bijzonder plan van aanleg 
 

 
Brasschaat 

Oud gemeentepark (Augustijnslei, Aardenlei, Bredabaan) 

gemeentebestuur 
. bijzonder plan van aanleg, met verplichte gevels en daken (1950-1953, 1960) 

 
 

Schilde 

(Domein Steynhoeve) 
maatschappij Dierman 

. plan van aanleg oud domein Steynhoeve (z.j.) 

 
 

 

5. Andere ontwerpen 
Grafiek 
. wedstrijdontwerp omslag voor het tijdschrift ‘V.E.V.. berichten’ voor het Vlaams Economische 

Verbond (1927) 

. wedstrijdontwerp reclameborden ter bevordering van het gasverbruik voor Gasmaatschappij 
Antwerpen 

 

 
 

6. Wedstrijden 
. ontwerp deuren voor wedstrijd ingericht door Kring voor Bouwkunde (z.j.) 

. wedstrijdontwerp districtscommissariaat in Belgisch Kongo, driejaarlijkse KMBA-prijskamp 
(1930) 

. wedstrijdontwerp jeugdherberg aan zee voor de Vlaamse Jeugdherbergencentrale (1942) 

 
 

 

7. Projectdossiers andere architecten 
. 
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. 

 
 

8. Varia 
Bedrijfsvoering 
 

Expertiseverslagen 
1. Oorlogsschade 

. eigendommen G. Kryn in Brasschaat en Kapellen (jaren ’40) 

. kasteel ‘t Withof in Brasschaat (1945-1947) 

 

2. Scheimuren 
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