
Inventaris archief Lode Regnier (1915-1999) 
 
 
Antwerpen (doos 7) 
Begijnenvest 44 
Verbouwing appartementsgebouw (1972) 
Opdrachtgever: L. Schaerlaekens 
 
. algemeen lastenboek, lastenboeken schrijnwerk, loodwerk en sanitair 
. plans 
. correspondentie 
 
 
Antwerpen (doos 9) 
Belgiëlei 9 
Verbouwing van woning (1955) 
Opdrachtgever: O. Declerck 
 
. plan 
. lastenboeken ruwbouw en schrijnwerk 
. correspondentie 
 
 
Antwerpen (doos 1) 
Brialmontlei 28 
Verbouwing (1957) 
 
. plan 
. lastenboek (gedeeltelijk) 
. correspondentie 
 
 
Antwerpen (doos 1) 
Britselei 27 
Verbouwing (1950) 
Opdrachtgever : R. Van Lennep 
 
. lastenboek 
. plan 
 
 
Antwerpen (doos 4) 
Constantijn Huygensstraat 6 
Woning (1974) 
Opdrachtgever: E. Van Linden 
 
. lastenboek 
. plannen, schetsen 
. correspondentie 
 
 
Antwerpen (doos 1) 
Generaal Belliardstraat 27 
Verbouwing (1956) 
Opdrachtgever: Boon 
 
 
. plan 
. lastenboek (onvolledig) 
 



 
Antwerpen (doos 1) 
Justitiestraat 16 
Appartementsgebouw (1953) 
Opdrachtgever: R. Van Lennep 
 
. bouwtoelating 
. plan 
 
 
Antwerpen (doos 5) 
Kerkstraat – Carnotstraat 
Appartementsgebouw residentie Scaldia (1963) 
Opdrachtgever: bouwbedrijf L. Ilegems 
 
. plans, schetsen 
. correspondentie 
. lastenboeken elektriciteit, cv, loodwerk (onvolledig) en schrijnwerk 
. model voor lastenboek 
. foto 
 
 
Antwerpen (doos 10) 
Lange Lobroekstraat 34 
Verbouwing woning en bedrijf (1963 en 1969 en latere datum) 
Opdrachtgever: gebroeders Nauwelaers 
 
. plans 
 
 
Antwerpen (doos 2) 
Lange Lobroekstraat 173 
Verbouwing woning (1977) 
Opdrachtgever: R. Van Mieghem 
 
. lastenboeken ruwbouw, schrijnwerk, cv, sanitair 
. correspondentie 
 
 
Antwerpen (doos 9) 
Lentestraat 3-5 
Appartementsgebouw (1959) 
Opdrachtgever: F. De Weerdt 
 
. plans 
. correspondentie 
. lastenboeken ruwbouw, loodwerk en sanitair, schilderwerk, elektriciteit 
 
 
Antwerpen (doos 3) 
Melkmarkt 37-39 
Verbouwing woning (1977) 
Opdrachtgever: E. Zeberg 
 
. plannen, o.a. Jules De Vos (1957), Richard De Bruyn (1972) 
. lastenboeken ruwbouw, schrijnwerk 
 
 
Antwerpen (doos 7) 
Sanderusstraat/Jan de Bomstraat 



Verbouwing schoolgebouw: nieuwe klaslokalen (1960) 
Opdrachtgever: Instituut Belpaire 
 
. lastenboek 
. plans, o.a. plattegronden door architect J. Coomans 
. betonplans 
 
 
Antwerpen (doos 7) 
Sanderusstraat 
Verbouwing schoolgebouw: turnzaal en bureaus (1969) 
Opdrachtgever: Instituut Belpaire 
Architect: Regnier en Armand Van Kerckhoven 
 
. correspondentie, o.a. proces 
. plans 
. lastenboek 
 
 
Antwerpen (doos 7) 
Tolstraat 79 
 
. correspondentie i.v.m. conflict 
 
 
Antwerpen (doos 8) 
Van Eycklei 44 
Appartementsgebouw (1962) 
Opdrachtgever: E. Van Tichelt 
 
. plans 
. lastenboek ruwbouw, c.v., schilderwerken, loodwerk en sanitair, schrijnwerk, elektriciteit 
. correspondentie 
 
 
Antwerpen (Berchem) (doos 4) 
Anna Bijnsstraat 6 
Appartementsgebouw (1967) 
Opdrachtgever: A. Janssens 
 
. plannen, o.a. plan 1962 
. lastenboek ruwbouw, lastenboek sanitair 
. correspondentie, uittreksel kadaster 
 
 
Antwerpen (Berchem) (doos 1) 
Bacchuslaan 35 
Woning (1959) 
Opdrachtgever: L. Dries 
 
. plan 
. algemeen lastenboek (onvolledig), lastenboeken elektrische inrichting, sanitair 
 
 
Antwerpen (Berchem) (doos 2) 
De Merodelei 9-11 
Appartementsgebouw (1974) 
Opdrachtgever: Imboleg N.V. 
 
. plans 



. algemeen lastenboek, lastenboeken elektrische installatie, schrijnwerk 

. correspondentie 
 
 
Antwerpen (Berchem) (doos 9) 
Legrellelei 16 
Appartementsgebouw (1955) 
Opdrachtgever: C. Pardoen 
 
. plan 
. lastenboeken ruwbouw, schrijnwerk, loodwerk en sanitair, elektriciteit 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 8) 
Arthur Matthyslaan 44 
Woning (1961) 
Opdrachtgever: M. Dillen 
 
. plans 
. betonplan 
. lastenboeken ruwbouw, elektriciteit, schrijnwerk 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 3) 
Borsbeekstraat 30-32 
Appartementsgebouw (1973) 
Opdrachtgever: J. Ooms 
 
. lastenboek 
. plans 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 1) 
Collegelaan 
Appartementsgebouw (1957) 
Opdrachtgever: F. Everdepoel 
 
. algemeen lastenboek, lastenboeken schrijnwerk en schilderwerk 
. correspondentie 
. plan 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 7) 
Collegelaan 55 
Appartementsgebouw (1960) 
Opdrachtgever: M. Rycken 
 
. lastenboeken algemene werken, elektrische inrichting, schrijnwerk, centrale verwarming, loodwerk en 
sanitair 
. plan 
. correspondentie 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 1) 
Collegelaan 103 
Woning (1950) 
Opdrachtgever: F. De Herdt 
 
. plan 
. correspondentie 



. uittreksel kadaster, lastenboek schrijnwerk 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 6) 
De Leescorfstraat 14 
Appartementsgebouw (1962) 
Opdrachtgever: O. en J. Verhaert 
 
. plans 
. betonplans 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 6) 
De Leescorfstraat 20 
Appartementsgebouw 
Opdrachtgever: J. Verhaert 
 
. contract van aanneming 
. correspondentie 
. betonstudie 
. algemeen lastenboek, lastenboek schrijnwerk, lastenboek elektriciteit 
. plannen (1978) 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 9) 
Fonteinstraat 75 
Verbouwing woning (1958) 
Opdrachtgever: K. Bruneel 
 
. plans 
. lastenboek 
. correspondentie 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 9) 
Fonteinstraat 96 
Verbouwing (1976) 
Opdrachtgever: J. Bruneel 
 
. betonplans 
. correspondentie 
. lastenboeken ruwbouw, bezetting, schrijnwerk,  
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 9) 
Gitschotellei 211 
Appartementsgebouw (1957) 
Opdrachtgever: Fr. Deweerdt 
 
. plan 
. correspondentie 
. lastenboeken ruwbouw  
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 1) 
Gitschotellei  
Appartementsgebouw (1956) 
Opdrachtgeefster: G. Pingnet 
 
. plan 



. algemeen lastenboek (onvolledig), lastenboek schrijnwerk, elektrische inrichting, sanitair 

. correspondentie 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 4) 
Kortrijkstraat 38 
Verbouwing voorgevel (1977) 
Opdrachtgever: De Luycker-Van den Langenbergh 
 
. plannen 
. lastenboek 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 9) 
Luitenant Lippenslaan  
Appartementsgebouw (1965) 
Opdrachtgever: François De Herdt 
 
. plans 
. betonplans 
. correspondentie 
. lastenboeken ruwbouw, schilderwerk, elektrische inrichting, schrijnwerk 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 9) 
Luitenant Lippenslaan  
Appartementsgebouw (1963) 
Opdrachtgever: R. Gildemyn 
 
. lastenboeken ruwbouw, schrijnwerk, elektriciteit, cv  
. correspondentie 
. plans 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 8) 
Morckhovenlei 94 
Appartementsgebouw (1965) 
Opdrachtgever: Georges Maras 
 
. plans 
. betonplan 
. lastenboeken ruwbouw, elektrische inrichting (onvolledig), schrijnwerk; contract van aanneming 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 3) 
Morckhovenlei 86 
Appartementsgebouw (1965) 
Opdrachtgever: Georges Maras 
 
. uittreksel kadaster, bouwvergunning 
. correspondentie 
. plans 
. algemeen lastenboek, lastenboek schrijnwerk 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 8) 
R. Carelstraat 22 
Woning (1961) 
Opdrachtgever: C. Braem 
 



. plan 

. betonplan 

. lastenboeken ruwbouw, loodwerk en sanitair, elektriciteit 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 1) 
R. Carelstraat 55 
Woning (1955) 
Opdrachtgever: C. Campenaerts, J. Verwerft 
 
. plan 
. correspondentie 
. lastenboek (onvolledig) 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 8) 
Turnhoutsebaan 86 
Verbouwing winkel (1973) 
Opdrachtgever: G. Wuyts pvba 
 
. correspondentie 
. lastenboek 
. plans, o.a. oudere plans van architect Theo Van Looy (1947) en Jos. Mariën (1949), plan 
winkelinrichting 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 9) 
Vaderlandstraat 15 
Appartementsgebouw (1960) 
Opdrachtgever: Jan Bruneel 
 
. plan 
. correspondentie 
. lastenboek 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) (doos 1) 
Van de Perrelei 37 
Woning (1952) 
Opdrachtgever: G. Vlaeymans 
 
. plan 
. algemeen lastenboek, lastenboeken schilderwerken, schrijnwerk 
. correspondentie 
 
Antwerpen (Deurne) 
Bosuil (“Koeisteertstraat”) 
Complex van eengezinswoningen en appartementsgebouwen (= zogenaamde Bosuilcity van circa 
1970?) 
 
. plans en foto’s op plaat gekleefd 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 5) 
Collegelaan 
Appartementsgebouw residentie Sterckxhof (1964) 
Opdrachtgever: bouwbedrijf L. Ilegems 
 
. betonstudie  
. uittreksel kadaster 



. plannen 

. correspondentie 

. lastenboek sanitair (fragment) 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 1) 
De Bosselaerstraat 5 
Magazijn (1955) 
Opdrachtgever: H. Van Dyck 
 
. plan 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 1) 
De Bosselaerstraat 5 
Appartementsgebouw (1955) 
Opdrachtgever: H. Van Dyck 
 
. algemeen lastenboek, lastenboeken schrijnwerk, elektrische inrichting 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 1) 
De Brierstraat 11 
Woning (1953) 
Opdrachtgever: Opdebeeck 
 
. plan 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 7) 
Ergo De Waellaan 30 
Woning (1962) 
Opdrachtgever: Goffin 
 
. plans 
. lastenboeken ruwbouw (onvolledig), lastenboeken loodwerk en sanitair, schrijnwerk, centrale 
verwarming, schilderwerk, elektrische installatie 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 8) 
Eksterlaar 54 
Appartementsgebouw (1962) 
Opdrachtgever: mevr. M. Bervoets 
 
. correspondentie 
. lastenboek 
. plan 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 7) 
Hendrik Van Uffelslaan 
Flatgebouw (1966) 
Opdrachtgever: Frans Driesen 
 
. plans 
. correspondentie 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 5) 
Herentalsebaan 370 



Verbouwingen, uitbreidingen (1948, 1952, 1954) 
Opdrachtgever: N.V. BASO 
 
. plans, o.a. van architect Jos Sels-Vemeiren (vroegere fase) 
. uittreksel kadaster (1960) 
. lastenboek 1948, 1952, 1954 
. correspondentie 
 
.gemeente Nijlen – brandwacht en boekerij: fragmenten van lastenboek 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 3) 
Herentalsebaan 594-596 
Appartementen 
Opdrachtgever: L. Nauwelaers 
 
. plans 
. lastenboek (onvolledig) 
. foto’s  
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 1) 
Lantaarnhofstraat 112 
Woning (1955) 
Opdrachtgever: Robyn 
 
. lastenboek (onvolledig), bouwtoelating 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 10) 
Leon Stampelaan 
Woning (1983) 
Opdrachtgever: R. Joosen 
 
. lastenboek ruwbouw 
. plan op rol (cf. infra) 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 10) 
Santvoortbeecklaan 
Garage met showroom (1976) 
Opdrachtgever: Briels 
 
. lastenboek 
. correspondentie 
. betonplan 
. plans 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 6) 
Ter Rivierenlaan – Baron Leroystraat 
Woning (1979) 
Opdrachtgever: P. Van Engelen 
 
. algemeen lastenboek, lastenboeken elektriciteit, lood en sanitair, schrijnwerk 
. plans 
. correspondentie 
. uittreksel kadaster 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 8) 



Turnhoutsebaan 70 
Verbouwing woning (1962) 
Opdrachtgever: W. Depreeuw  
 
. plans 
. lastenboek met klad 
 
. lastenboek schrijnwerk Antwerpen (Deurne) A. Geenenlaan 5 voor Van Remoortel 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 1) 
Twee Gezusterslaan 54 
Woning (1956) 
Opdrachtgever: P. Schoeters 
 
. correspondentie 
. algemeen lastenboek, lastenboek loodwerk, sanitair, gas 
. plans, schetsen 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 6) 
Venneborglaan 65 
Verbouwing woning  
Opdrachtgever: P. Bistiaux 
 
. plans, betonplans 
. lastenboek ruwbouw 
. correspondentie 
 
 
Antwerpen (Deurne) (doos 5) 
Wouter Haecklaan 
Residentie Peter Benoit (1965) 
Opdrachtgever: bouwbedrijf Ilegems 
 
. plans, plans op rol (cf. infra) 
. betonstudie 
. correspondentie 
. uittreksel kadaster 
. studie sanitair voor residentie Wielewaal (= hetzelfde gebouw?) 
 
 
Antwerpen (Ekeren) (doos 8) 
Veltwijcklaan 225 
Woning (1974) 
Opdrachtgever: Walter Clonen 
 
. lastenboek ruwbouw, contract 
. plans 
 
 
Antwerpen (Merksem) (doos 7) 
Lambrechtshoekenlaan  
Appartementsgebouw (1969) 
Opdrachtgever: F. Driesen 
 
. correspondentie 
. plans 
 
 



Antwerpen (Merksem) (doos 1) 
Vakschoolstraat 19A 
Woning (1958) 
Opdrachtgever: Hellebosch 
 
. plan 
. lastenboek (onvolledig) 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) (doos 8) 
Koornbloemstraat 
Werkplaats (1960) 
Opdrachtgever: A. De Feyter 
 
. lastenboek 
. correspondentie 
. plan 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) (doos 9) 
Pater Damiaanstraat  
Woning (1952) 
Opdrachtgever: Gillard 
 
. plan 
. correspondentie 
. lastenboeken schrijnwerk, ruwbouw 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) (doos 8) 
Prieelstraat 
Woning (1963) 
Opdrachtgever: Theo Nieuwland 
 
. correspondentie, contract 
. plan 
. betonplan 
. lastenboeken ruwbouw, schrijnwerk, schildering, elektriciteit (onvolledig), sanitair 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) (doos 4) 
Sorbenlaan 
Aanbouwen terras 
Opdrachtgever: dr. Neetens 
 
. plan 
. correspondentie, documentatie 
 
 
Brecht (doos 10) 
Vriendschapslaan 11 
Woning (1985) 
Opdrachtgever: Clement Chaltin 
 
. plan 
. correspondentie 
 
 
Edegem (doos 10) 
De Pelgrim 19 



Woning (1981) 
Opdrachtgever: mevr. Hendrickx 
 
. lastenboeken ruwbouw, schrijnwerk, elektriciteit, loodwerk en sanitair 
. correspondentie 
. plans 
. betonplans 
 
 
Edegem (doos 4) 
Roncallilaan 
Villa (1973) 
Opdrachtgever: Robert Daman 
 
. plans 
. algemeen lastenboek, lastenboek schrijnwerk (gedeeltelijk) 
. correspondentie, offerte 
 
 
Herentals (doos 3) 
Fraikinstraat-Gedempte Vaart 
Meubelmagazijn (1955) 
Opdrachtgever: A. Hendrickx 
 
. lastenboek 
. plans, ook plan winkel en toonzalen door architect F. Van Sand uit Herentals (1953) 
 
 
Hove (doos 8) 
Begonialei  
Woning (1961) 
Opdrachtgever: Herman Janssens 
 
. betonplan 
. plan 
. correspondentie 
. lastenboek 
 
 
Kalmthout (doos 1) 
Elisabethlaan 
Woning (1950) 
Opdrachtgever: A. Van Tichelt 
 
. plan 
. lastenboek (onvolledig) 
. correspondentie 
 
 
Ranst (doos 10) 
Herentalsebaan 
Aanbouwen koelzaal (1976) 
Opdrachtgever: Multicold 
 
. lastenboek 
. plans 
 
 
Schilde (’s-Gravenwezel) (doos 4) 
Aug. Dilslei 



Woning (1975) 
Opdrachtgever: De Puydt-Van Walleghem 
 
. lastenboek 
. plannen 
. correspondentie 
 
 
Schilde (’s-Gravenwezel) (doos 1) 
Duivendaellaan D 
Villa (1959) 
Opdrachtgever: Peffer 
 
. plan 
. lastenboek (onvolledig) 
 
 
Schilde (’s-Gravenwezel) (doos 3) 
Parklaan 37 
Villa (1971) 
Opdrachtgever: R. Pfeffer 
 
. algemeen lastenboek, lastenboek plafonnering en bezetting 
. correspondentie 
. plans 
 
 
Schoten (doos 4) 
Plantijnlei  
Woning (1975) 
Opdrachtgever: Van Eyck-Gildemyn 
 
. plans 
. algemeen lastenboek, lastenboek schrijnwerk 
. correspondentie 
 
 
Wijnegem (doos 8) 
Vaartdijk 7 
Woning (1962) 
Opdrachtgever: Fr. Tuyaerts 
 
. plan 
. betonplan 
. correspondentie 
. lastenboeken ruwbouw, schrijnwerk 
 
 
Zwijndrecht (doos 2) 
Verbrandendijk 51 
Verbouwing woning (1979) 
Opdrachtgever: H. Verhaeghen 
 
. lastenboek ruwbouw, lastenboeken schrijnwerk, elektrische installatie 
. correspondentie, offerte ruwbouw 
. plans, plan verbouwing 1938, architect Wymeersch uit Beveren, verslag landmeter 
 
 
Varia (doos 10): 
 



- Algemeen plan van aanleg van de gemeente Nijlen, 1954 
- Bijzonder plan van aanleg nr. 8 (Stenenbrug, Collegelaan, Pieter de Smethstraat autoweg E3) 

van Borgerhout 
- Wegenis- en rioleringswerken Wouter Haeccklaan, J. Deckerslaan, Ergo De Waellaan en 

wegeniswerken in de H. Van Uffels- en de Pieter Van Isackerlaan in Deurne, wijk 
Morckhoven, 1965-1966 

- Plan woning Vloeyenbergdreef 16 in Schilde (fotokopie) 
- plan ontwerp verbouwing Weversfabriekstraat 10 in Borgerhout 
- correspondentie Antwerpen, Oude Vaartplaats 7-9, eigendom De Herdt 
- correspondentie Deurne, Te Boelaerlei 147, eigendom Bonroy 
- tekeningen voor smeedwerk op kalkpapier 

 
Varia (doos 11): 
 

- meetinstrument ijzerprofielen (dimensies, gewicht, weerstrand) firma Paul Devis, Brussel 
- doodsprentje en doodsbrief  
- Palmares Academie Antwerpen 1938-1939 
- Foto’s (geklasseerd bij de andere foto’s): zaken- en studiereizen, woning L. Ilegems in Pulle, 

studententijd, ontwerptekeningen op een tentoonstelling (juli 1937), werffoto’s, 
ongeïdentificeerde gebouwen, pasfoto, loods met ontwerpen monument Lieven Gevaert, 
ontwerptekeningen Sint-Benedictusabdij in Achel  

- Medailles: 1ste Uitmuntendheid tekenen der orden 2de jaar 1932-1933, 1ste Uitmuntendheid 
klas Bouwing 1934-1935, 1ste Uitmuntendheid klas bouwkundige samenstelling (met ontwerp 
op kalk voor medaille) 

 
 
Plans op rol: 
 

- plan op rol: niet geïdentificeerd appartementsgebouw 
- plans op rol: woning Vloeyenbergdreef 16 in Schilde 
- plan op rol: woning Leon Stampelaan in Antwerpen (Deurne) voor R. Joosen (1983) (cf. 

supra) 
- plans op rol: residentie Peter Benoit (1965) in de Wouter Haecklaan in Antwerpen (Deurne) 

voor bouwbedrijf Ilegems (cf. supra) 
- plans op rol: appartementsgebouw Kerkendijk in Antwerpen (Borgerhout) 
- diploma’s: landmeter (1934), Bouwkunst 3de jaar (1932), 2de jaar (1933), 4de jaar (1935), 

5de jaar (1936) 
 
Plannenkast: 
 
- gekleefde plans en foto’s project Deurne Bosuil (cf. supra) 
- presentatietekening project met appartementsgebouwen “Lindenburg” (?) 
- presentatietekening project appartementsgebouwen (aquarel op papier, gekleefd op karton)  
- presentatietekening project villa (stift en aquarel op papier, gekleefd op karton en geplastificeerd; 
monogram) 
- presentatietekening project villa (stift en aquarel op papier, gekleefd op karton en geplastificeerd; 
monogram) 
 
 
 

 
 
 
 

 


