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Inventaris archief Walter Toubhans (°1935) 
 
 
1. Oude inventarissen  
. inventaris van de archiefvormer (2005-2010) 
 
 
2. Personalia 
2.1. Biografieën 
. curriculum (aangevuld tot 14/7/1987) 
 
 
2.2. Opleiding 
. ontwerp Cultureel Centrum-Het Forum, i.s.m. A. Philips en E. Verschraegen (atelier F. De Groodt, jaarwerk 
1959-1960)* 
oud dossiernummer: WS1 
bewaarplaats: 
. ontwerp Hoger Instituut voor Voortgezet Kunstonderwijs (atelier F. De Groodt, jaarwerk 
1959-1960) 
. diploma (1960) 
oud dossiernummer: WS1 
bewaarplaats: 
 
 
2.3. Loopbaan 
2.3.1. Beroepsverenigingen 
(1) Architectuur 
. Nationale Raad Orde Van Architecten 

structuur en werking (2000) 
werkgroepen - architectuuronderwijs (1997-2000), wijziging wet van 1963 (oprichting orde van 
architecten) (1998-1999), deontologische norm (1967, 1987, 2000-2002), publiciteit (2000-2001): 
verslagen, voorstellen/werkdocumenten, ontwerpteksten, knipsels (1997-2002) 

. Provinciale Raad van de Orde 
structuur en werking: diversen (1988-1991) 

bewaarplaats: dozen 
 
(2) Stedenbouw en ruimtelijke ordening 
. Belgische Vereniging van Stedenbouwkundigen/Bond van Vlaamse Stedebouwkundigen 
. International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) (Belgische sectie) (1965-1987) 
bewaarplaats: doos, zie ook inventaris bibliotheek 
 
2.3.2. Onderwijs 
(1) NHISK-KASKA algemeen 
. personeel en werking (1986), vermogensbeheer (1988), jubileumviering (1988), basisrechtsgronden van de 
afdelingen (1989), afdeling monumentenzorg en stedebouw (1973) 
Bewaarplaats: doos 
 
H.A.I.R. – docent 
. benoeming (losse briefwisseling 1984, 1986) 
. schooljaar 1984-1985: verslag eindjury, ontwerpprogramma 3AR 
. schooljaar 1985-1986: 
cursus stedebouw 3AR, 4AR en 5AR 
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jury eindverhandelingen 
. schooljaar 1986-1987: 
cursus stedenbouw 3AR, 4AR en 5AR 
jury eindverhandelingen 
project Molenstede 
promotor eindwerk F. Verschueren, Linkeroever Antwerpen en S. Rogiers, De architektuur van de stad. Sitte, 
Rossi en Krier. Een synthese. 
 
Beeldhouwen en grafische vormgeving – docent ruimtelijk perspectief: briefwisseling, curus (1979-1987) 
 
bewaarplaats: doos 
 
(2) KU-Leuven – faculteit Toegepaste Wetenschappen/Centrum Monumentenzorg 
gastdocent: briefwisseling, curriculum (1986-1988) 
bewaarplaats: doos 
 
(3) Hervorming van het kunstonderwijs (1985-1987) 
bewaarplaats: doos 
 
(4) Jury 
Provinciaal Hoger Architectuurinstituut Hasselt: eindontwerpen Bilzen (1978-1979), Peer (1979-1980), Sint-
Truiden (1985-1986) 
bewaarplaats: doos 
 
 
2.3.3. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)/Welstandscommissie Antwerpen 
(1) GECORO (oprichting en samenstelling 2001) 
bewaarplaats: doos 
 (2) Projecten 
. aanleg stationsplein – Antwerpen (Berchem), Burg. Ryckaertsplein: ontwerp Gedass i.s.m. West 8 (2000) 
. studieopdracht ‘Beeldkwaliteitsplan voor het gebied binnen de driehoek Leopoldstraat, Huidevettersstraat, 
Meir en Leien’: bestek, nota (2000-2001) 
. Tir-complex op het Kiel (2001) 
. gebouw hoek Meir-Sint-Katelijnevest in Antwerpen: verslag, ontwerp (2002) 
. Project ‘De drukkerij’, bouw centrum voor productontwikkeling en design - Antwerpen, Offerandastraat 62: 
opmeting, projectomschrijving, ontwerpen, verslag (2002-2003) 
. masterplan Kielpark – Antwerpen: ontwerpen (2003) 
. concept Winkelplein – Abdijstraat - Antwerpen (Kiel): ontwerpen (2003) 
. Park Spoor Noord – Antwerpen: definitief voorontwerp ‘Dorpen en metropool’ (2003) 
. Winkelhaakstraten-Schaafstraat: briefwisseling  (2003) 
. Eilandje - Antwerpen 
Urhahn Urban Design/Vrolijks. Waterplan voor de ontwikkeling van het Eilandje als stadsinbreidingsgebied 
van de stad Antwerpen (2003) 
BKP/AR. Architectuurnota (2004) en Beeldkwaliteitsplan buitenruimte (z.j.) 
. appartementsgebouw Minderbroedersrui 25-Minderbroedersstraat (2003-2005) 
bewaarplaats: doos 
 
(3) Monumenten- en Welstandsprijs Antwerpen 
. dossier 2005 
bewaarplaats: doos 
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2.3.4. Andere 
. Reflectiekamer omtrent Vlaams Bouwmeesterschap (2004) 
bewaarplaats: doos 
 
 
2.4. Onderzoek en documentatie 
. documentatie Imalso (1980, 1983), 
. brochure J. Hintjens, A. Konings, L. Plaum en P. Smolders, ‘Autovrije binnenstad’ (1981) 
. knipsels Amelinckx (1985) 
. documentatie Steinerscholen (1972-1974) 
. Belgolux Village-Park in Japan (1988) 
. tentoonstelling wandtapijt in het kader van Antwerpen 1993 (1991-1994) 
. publicatie ‘City Centers’ voor Bauhaus (Dessau) (1992) 
. publicatie ‘Stedebouw. De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden’ (1992-1993) 
. informatieopdracht Vlaams Administratief Centrum Leuven in samenwerking met architect Jo Lefebure, 
i.o.v. Vlaamse bouwmeester B. Van Reeth (2001-2003) 
. voordracht ‘Architecten-stagairs in België’ (Den Haag, 2002) 
. voordracht ‘Het beroep van architect in België: historiek en actualiteit, problematiek, mogelijkheden en 
kansen’ 
. ‘Herwonnen stad. Over het project Ringpark de Knoop in Borgerhout’ (2004) 
. bevraging over stadsbouwmeester Antwerpen (2004) 
. Kievitplein (2004-2005) 
. documentatie ontwikkeling Thamesmead (voorstad Londen) (z.j.) 
. documentatie: details (z.j.) 
bewaarplaats: doos 
 
 
3. Projecten architectuur 
 
3.1. België 
 
Aartselaar            
Baronnes de Borrekenslaan 
opdrachtgever: Mees 
i.s.m. architecten W. Cogge, F. De Groodt, D. Jagenau 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1964-1966, 1970-1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6413 
bewaarplaats: doos A4, rol A8 
 
 
Aartselaar            
Camiel Paulusstraat 
opdrachtgever: Pacquée 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1980-1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: -  
oud dossiernummer: 7907 
bewaarplaats: doos A70, rol A60 
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Aartselaar            
Frits Van Den Berghelaan 
opdrachtgever: Staepelaere 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, schetsen, briefwisseling, lastenboek (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7303 
bewaarplaats: doos A28, rol A27 
 
 
Aartselaar            
- 
opdrachtgever: - 
. ontwerp parochiaal centrum (z.j.) 
huidige status:- 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7312 
bewaarplaats: rol A30 
 
 
Antwerpen            
Baltimorestraat 48 
opdrachtgever: Bisson 
i.s.m. L. Adriaenssen 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 83 
bewaarplaats: A24 
 
 
Antwerpen            
Begijnenvest 37-41 
opdrachtgever: Van Den Bosch-Callot 
. veranderingwerken drukkerij: schetsen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7204 
bewaarplaats: doos A24, rol A23 
 
 
Antwerpen            
Belgiëlei 67 
opdrachtgever: R.A. Löwenthal 
i.s.m. architect W. Cogge 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1965-1967) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: A5 
bewaarplaats: 
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Antwerpen             
Blancefloerlaan/Galgenweel 
opdrachtgever: Bouwbedrijf Amelinckx 
. algemene aanleg met 6 appartementsgebouwen (1974) 
. bouw appartementsgebouw D: tekeningen, lastenboek (1975-1978) 
. bouw appartementsgebouwen G/F: tekeningen (1974) 
. bouw appartementsgebouw E: tekeningen, lastenboek (1975) 
. bouw appartementsgebouw A: tekeningen, inrichting (1977) 
. esplanade (1978) 
. bouw appartementsgebouw C: tekeningen (1980) 
. bouw appartementsgebouw B: tekeningen (1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7422, 7427, 7429, 7505, 7705, 7905, 8105 
bewaarplaats: dozen A49/A50/A52/A61/A70/A74; rollen A56, A47-49 
 
 
Antwerpen            
Brederodestraat 132 
opdrachtgever: A. Reyns 
i.s.m. architect W. Cogge 
. veranderingswerken winkelhuis: tekeningen, briefwisseling (1965-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6514 
bewaarplaats: doos A7, rol A11 
 
 
Antwerpen 
Consciencestraat 
opdrachtgever: Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen 
. voorstudie kantoorgebouw: programma, briefwisseling (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7308 
bewaarplaats: doos A81 
 
 
Antwerpen            
Constitutiestraat 66 
opdrachtgever: Moers 
. veranderingswerken woning: opmeting, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1977-1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7708 
bewaarplaats: doos A61, rolA57 
 
 
Antwerpen            
hoek Dambruggestraat 246-Van Kerckhovenstraat 
opdrachtgever: S. Kaynak 
. veranderingswerken winkelhuis: tekeningen, briefwisseling (1981) 
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huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8103 
bewaarplaats: doos A74, rol A62 
 
 
Antwerpen             
De Moystraat 36 
opdrachtgever: De Ryck 
. veranderingswerken woning: tekeningen, inrichting (1978) 
. veranderingswerken woning: schetsen, briefwisseling, foto(doos) (1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8003 
bewaarplaats: doos A71, rol A61 
 
 
Antwerpen           
Galgenweellaan 
opdrachtgever: stad Antwerpen 
i.s.m. landschapsarchitect J. D’Huyvetter 
. bouw zwemgelegenheid met openluchtzwembad: tekeningen, briefwisseling, lastenboeken (1968-1975) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 6710 
bewaarplaats: dozen A11-A13, rol A15 
 
 
Antwerpen            
hoek Grote Pieter Potstraat 13-Kleine Pieter Potstraat 1-5 
opdrachtgever: Frateur-Spruyt 
. veranderingswerken 4 rijwoningen: bestaande toestand, tekeningen, briefwisseling (1976-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7605 
bewaarplaats: doos A57, rol A54 
 
 
Antwerpen            
Jan Ympynstraat 17 
opdrachtgever: Duchesne-Wyns 
. inrichting woning: tekeningen, briefwisseling (1978-1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B.79.1 
bewaarplaats: doos B2 
 
 
Antwerpen          
Jan Van Rijswijcklaan 56-Lockaertsstraat 9 
opdrachtgever: De Baets 
i.s.m. architect W. Cogge 
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. klinisch labo De Baets: tekeningen, inrichting, lastenboeken, briefwisseling (1963-1964) 

. inrichting keuken, slaapkamer e.a. (1962-1965) 

. verandering trapzaal (1969) 

. inrichting keuken (1976) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 6301, B 65.1, B 77.1 
bewaarplaats: dozen A2/B1, rollen B1, B4, A5 
 
 
Antwerpen            
Jan Van Rijswijcklaan 106 
opdrachtgever: A. Lowenthal 
i.s.m. architect W. Cogge 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen, inrichting, briefwisseling (1963-1966) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 6504 
bewaarplaats: doos A5, rol A10 
 
 
Antwerpen            
Jan Van Rijswijcklaan 213 
opdrachtgever: Van Leemput 
. veranderings- en inrichtingswerken woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B 70.4 
bewaarplaats: dood B1, rol B1 
 
 
Antwerpen            
Kolveniersstraat 
opdrachtgever: Koninklijke Apothekersvereniging Antwerpen 
. bouw kantoorgebouw: tekeningen  
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: rol A30 
 
 
Antwerpen 
Klapdorp 10 
opdrachtgever: Gysen-Vanhoren 
. veranderingswerken rijwoning: schetsen (z.j.) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 8500A 
bewaarplaats: doos A81 
 
 
Antwerpen 
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Lange Leemstraat 128 
opdrachtgever: P. Léonard 
. veranderingswerken woning: briefwisseling (1982) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8303 
bewaarplaats: doos A76 
 
 
Antwerpen            
Lange Lozanastraat 185 
opdrachtgever: W. Toubhans 
. bouw atelier: tekeningen, briefwisseling (1967-1968) 
. bestaande toestand: tekeningen (1975) 
. veranderingswerken: tekeningen, briefwisseling (1977) 
. veranderingswerken: tekeningen, briefwisseling (1983) 
huidige status: - 
kadasternummer:- 
oud dossiernummer: 6802, 7600, 8311 
bewaarplaats: dozen A14/A55, rol A16 
 
 
Antwerpen           
Lange Lozanastraat 
opdrachtgever: - 
. Bestaande toestand (1975) 
. inrichting/herinrichting: tekeningen (1982?)  
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: rolA51, A63 
bewaarplaats: 
 
 
Antwerpen            
Lemmestraat 12 
opdrachtgever: C. Vercammen 
i.s.m. architect W. Cogge 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1965-1967) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 6415 
bewaarplaats: doos A5, rol A8 
 
 
Antwerpen            
Mechelsesteenweg 147-149 
opdrachtgever: Breugelmans-De Vleesschauwer 
i.s.m. architect W. Cogge 
. veranderingswerken winkelpui: schetsen, tekeningen, inrichting, administratief dossier (lastenboek, 
briefwisseling), foto(doos) (1963-1964) 
. artikel i.v.m. Eerste Publiciteitsprijs 1964 
huidige status: - 
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kadasternummer:- 
oud dossiernummer: 6305 
bewaarplaats: doos A2, rol A5 
 
 
Antwerpen            
Meir 58 
opdrachtgever: IGAO 
. bestaande toestand (1932-1964) 
. veranderingswerken kantoorgebouw: bestaande toestand, tekeningen, briefwisseling, foto(doos) (1971-
1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7104 
bewaarplaats: doos A21, rol A21 
 
 
Antwerpen           
Mutsaertstraat 31 
opdrachtgever: KASKA-NHI 
. ontwerp atelier bronsgieten: tekeningen (1969) 
. bestaande toestand+gevelaanpassing: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto(doos) (1978-1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7809, B. 69.6, B.78.1 
bewaarplaats: dozen A68/B1/B2, rol A59 
 
 
Antwerpen            
Noorderdokken 
opdrachtgever: IGAO 
. bouw telemeting- en odorisatiegebouw: tekeningen (1983) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 8305 
bewaarplaats: doos A76 
 
 
Antwerpen             
Pieter van Hobokenstraat 20 
opdrachtgever: Myncke 
. veranderingswerken n.o.v. architect K. Suykens (1969) 
. veranderingswerken 18de-eeuws achterhuis: voorontwerp, tekeningen, foto(doos), briefwisseling (1980-
1985) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 7908 
bewaarplaats: A71 
 
 
Antwerpen            
Plantin en Moretuslei 19 
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opdrachtgever: E. Bogaerts 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen, briefwisseling (1969) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 6908 
bewaarplaats: doos A16,rol A18 
 
 
Antwerpen            
Ploegstraat 9 
opdrachtgever: Geens 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen, briefwisseling (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7210 
bewaarplaats: doos A28, rol A26 
 
 
Antwerpen            
Pyckestraat 26 
opdrachtgever: Pauwels 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen, briefwisseling (1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7101 
bewaarplaats: doos A19, rol A21 
 
 
Antwerpen            
Regentstraat 22A 
opdrachtgever: J. Schoenaerts 
. bestaande toestand (1972) 
. veranderingswerken atelier: schetsen, tekeningen, perspectieven, briefwisseling (1981-1982) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8100 
bewaarplaats: doos A73 
 
 
Antwerpen            
Rembrandtstraat 33 
opdrachtgever: KASKA 
. opmeting rijwoning: tekeningen, briefwisseling (1971) 
huidige status: 
kadasternummer: sectie F nr. 1449 
oud dossiernummer: 7107 
bewaarplaats: doos A23 
 
 
Antwerpen            
Simonstraat 16 
opdrachtgever: A. Wauters 
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i.s.m. architect W. Cogge 
. veranderingswerken winkelhuis: schets, tekeningen, inrichting, lastenboek, foto(doos) (1962-1966) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: doos 6205 
bewaarplaats: doos A2, rol A3 
 
 
Antwerpen            
Steenweg tussen Straatsburgbrug en Albertbrug 
opdrachtgever: IGAO 
. bouw ontvangst- en regelstation: tekeningen (1972-1973) 
huidige status:- 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos A28 
 
 
Antwerpen            
Viswater 
opdrachtgever: De Goede Woning 
i.s.m. D’Huyvetter 
. sociale huisvesting: tekeningen (1977-1979) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: rolS41 
bewaarplaats: 
 
 
Antwerpen            
Vlasmarkt 19 
opdrachtgever: Van Uffelen 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (1973) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 7214 
bewaarplaats: A28 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
Apollostraat 152 
opdrachtgever: J. Cools 
.  veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling (1971) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 7108 
bewaarplaats: doos A23/rolA22 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
Burgemeester Woutersstraat 33 
opdrachtgever: J. D’Huyvetter 
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. bouw halfvrijstaande woning: schetsen, tekeningen, briefwisseling (1969-1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, nr. 209d, nr. 210 B 
oud dossiernummer: 6903 
bewaarplaats:doos A16/rolA69 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
Deken De Winterstraat 
opdrachtgever: Asma 
. ontwerp woning: schetsen, voorontwerp, briefwisseling (1978-1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7710 
bewaarplaats: A62 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
Dianalaan 180 
opdrachtgever: Claessens 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1969-1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6913 
bewaarplaats: doos A17/rolA19 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
Grote Steenweg 428 
opdrachtgever: Van Balen 
. inrichting: tekeningen, briefwisseling (1969-1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B 69.1 
bewaarplaats: doos B1/rolB2 
 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
Prins Albertlei 20 
opdrachtgever: Karcher 
i.s.m. architect W. Cogge 
. inrichting appartement: tekeningen, briefwisseling (1964-1965) 
. inrichting/meubelontwerp (1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B.64.1 
bewaarplaats: doos B1, rol B4 
 
 
Antwerpen (Berchem)      
Uitbreidingsstraat 584 
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opdrachtgever: IGAO 
. bouwen loskade: tekeningen, briefwisseling (1971-1972) 
. bouw machinezaal: tekeningen (1972) 
. bouw opslagplaats: tekeningen (1975) 
. bouw carwash e.d.: tekeningen, briefwisseling (1976) 
. veranderingswerken labo: tekeningen (1976) 
. veranderingswerken garage: tekeningen (1977) 
. afbraakwerken ketelhuis, magazijn… : tekeningen (1978) 
. veranderingswerken portiersloge: tekeningen (1979) 
. bouw loods en portaalkraan: tekeningen (1979) 
. bouw tankstation: tekeningen, briefwisseling (1982) 
. bouw telemetingsgebouw: tekeningen (1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7212, 7503, 7601, 7604, 7706, 7812, 7903, 7904 
bewaarplaats: dozen A28/A51/A53/A55/A57/A61/A68/A70/A75/A76 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
Van Vaerenbergstraat 34 
opdrachtgever: W. De Borgher 
i.s.m. architect W. Cogge 
. veranderingswerken woning: schets, tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto(doos) (1963-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6307 
bewaarplaats: doos A3, rol A5* 
 
 
Antwerpen (Berchem)         
Wittestraat-Kemmelbergstraat 
opdrachtgever: stadsbestuur 
. bouw kantoorgebouw in opdracht van SA Michelin n.o.v. architect L. Hoebeke: tekeningen (1958-1959) 
. veranderingwerken tot politiecentrum: voorontwerp, tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek, foto’s 
(1978-1982) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 7808 
bewaarplaats: A62/A63/A64/A65/A66/A67/rolA58 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
- 
opdrachtgever: Joris 
. inrichting dokterskabinet n.o.v. architect L. Michielsen (1970) 
. inrichting dokterskabinet (z.j.) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: rolB4 
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Antwerpen (Borgerhout)          
Borsbeeksestraat 67 
opdrachtgever: Smits 
. veranderingswerken woning: schetsen, briefwisseling (1972) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 7202 
bewaarplaats: A23/rolA23 
 
 
Antwerpen (Borgerhout)          
Gitschotellei 338 
opdrachtgever: Lauwers 
i.s.m. architect L. Adriaenssen 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1977) 
huidige status: 
kadasternummer: sektie B nr. 963L en sektie B nr. 963/Z 
oud dossiernummer: 7703 
bewaarplaats: doos A80 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) 
Ghijselstraat 
opdrachtgever: De Troyer 
. veranderingswerken woning: briefwisseling (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7311 
bewaarplaats: A80 
 
 
Antwerpen (Borgerhout)          
Jozef Posenaersstraat 
opdrachtgever: Beeck 
. veranderingswerken n.o.v. architect K. Van Looy: tekeningen (1949) 
. schetsontwerp veranderingen (jaren 80) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: A62 
bewaarplaats: 
 
 
Antwerpen (Borgerhout)         
Jules Van Beylenstraat 25 
opdrachtgever: Giraldo 
. expertise (1974) 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7413 
bewaarplaats: doos A42/rolA42 
 



 15 

 
Antwerpen (Borgerhout)          
Kattenberg 88-90 
opdrachtgever: Coët-Buyens 
i.s.m. architect W. Cogge 
. veranderingswerken winkelhuizen: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling (1964-1966)  
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 6405 
bewaarplaats: doos A3, rol A7 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) 
Kroonstraat 41 
opdrachtgever: Schillemans 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen, foto(doos) (1984-1985) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8402 
bewaarplaats: doos A81 
 
 
Antwerpen (Borgerhout)          
Laar 16 
opdrachtgever: Dalvinck 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen, lastenboek, briefwisseling (1975-1977)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7512 
bewaarplaats: A55/rolA50 
 
 
Antwerpen (Borgerhout)          
Langstraat 170-172 
opdrachtgever: Willemen 
. veranderingswerken woning: schetsen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1978-1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7806 
bewaarplaats: doos A62/rol A54 
 
 
Antwerpen (Borgerhout)          
Plantin en Moretuslei 
opdrachtgever: - 
i.s.m. R. Van Havre en J. D’Huyvetter 
. inrichting bureel: tekeningen (1970-1977) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: rolB4 
bewaarplaats: 
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Antwerpen (Borgerhout)          
Sint-Erasmusstraat 27 
opdrachtgever: W. Toubhans 
. verbouwing rijwoning (eigen woning architect): opmeting, tekeningen, inrichting, tuinaanleg, lastenboek, 
foto(doos) (1967-1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6800  
bewaarplaats: doos A14, rol 
 
 
Antwerpen (Borgerhout)          
Sint-Erasmusstraat 51 
opdrachtgever: Legoui-Mertens 
. veranderingswerken rijwoning n.o.v. architect J. Verheecke: tekeningen (1978) 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: Sectie A nr. 490 H6 
oud dossiernummer: 8001 
bewaarplaats: doos A71, rol A61 
 
 
Antwerpen (Borgerhout)          
Sint-Erasmusstraat 
opdrachtgever: Van Wezenbeeck 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1982-1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: A75/rolA63 
bewaarplaats: 
 
 
Antwerpen (Borgerhout)          
Toekomststraat 16 
opdrachtgever: Verlackt 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen, briefwisseling, inrichting, lastenboek (1974-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7203 
bewaarplaats: A24/rolA23 
 
 
Antwerpen (Borgerhout)          
Turnhoutsebaan 261 
opdrachtgever: W. Toubhans 
. veranderingswerken winkelhuis ‘5th Avenue’: tekeningen, briefwisseling, inrichting, lastenboek (1973-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7319 
bewaarplaats: A35/rolA32 
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Antwerpen (Borgerhout)          
Vooruitzichtstraat 29 
opdrachtgever: F. Barbiers 
. gevelaanpassing: tekeningen (1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7811 
bewaarplaats: A68 
 
 
Antwerpen (Deurne)          
Herentalsebaan 
opdrachtgever: J. Janssens 
. veranderingswerken winkel: tekeningen, briefwisseling (1973-1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7209 
bewaarplaats: A27 (in dossier Schilde, Hagedoornlaan, De Preter) 
 
 
Antwerpen (Deurne)          
Manebruggestraat 
opdrachtgever: Van Droogenbroeck 
. veranderingswerken garage: tekeningen (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: rol A42 
 
 
Antwerpen (Deurne)          
Merksemsteenweg 217 
opdrachtgever: F. Brockx 
i.s.m. architect Luc Adriaenssen 
. veranderingswerken rijwoning: schetsentekeningen (1984) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8403 
bewaarplaats: doos A76, rol A64 
 
 
Antwerpen (Deurne)          
Ten Eeckhovelei 17 
opdrachtgever: Robbers 
i.s.m. architect W. Cogge 
. veranderingswerken woning: briefwisseling, lastenboek (1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6601 
bewaarplaats: doos A8, rol A11 
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Antwerpen (Deurne)          
Tweemontstraat 
opdrachtgever: Pardon 
i.s.m. architect W. Cogge 
. veranderingswerken rijwoning: schetsen, tekeningen, lastenboek (1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6508 
bewaarplaats: doos A7, rol A11 
 
 
Antwerpen (Deurne) 
Vleerakkersstraat 35 
opdrachtgever: Oorts 
. bouw rijwoning: briefwisseling (1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6809 
bewaarplaats: doos A16 
 
 
Antwerpen (Deurne)          
- 
opdrachtgever: Parochiale Werken 
. veranderingswerken parochiezaal : tekeningen (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: A80 
 
 
Antwerpen (Ekeren)          
Bloemenlaan 49 
opdrachtgever: R. Maene Van Caeyzele 
. veranderingswerken vrijstaande woning: tekeningen, lastenboeken, briefwisseling (1977-1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7701 
bewaarplaats: doos A59, rol A55 
 
 
Antwerpen (Ekeren)          
Hoogboomsesteenweg 
opdrachtgever: Hulselmans 
. bouw woning en apotheek: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1974-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7407 
bewaarplaats: doos A39, rol A35 
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Antwerpen (Ekeren)           
Laar 188 
opdrachtgever: W. Snyers 
. bouw vrijstaande woning: schetsen, tekeningen, inrichting, tuinaanleg, briefwisseling, lastenboek (1980-
1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8008 
bewaarplaats: doos A72, rol A61 
 
 
Antwerpen (Ekeren)          
Leeuw Van Vlaanderenstraat 
opdrachtgever: Van Alsenoy 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboeken (1973-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7313 
bewaarplaats: A32/rolA30 
 
 
Antwerpen (Ekeren)          
Leeuw Van Vlaanderenlaan 
opdrachtgever: Van Tilborgh 
i.s.m. architecten W. Cogge, F. De Groodt en D. Jagenau 
. bouw landhuis: tekeningen, details, briefwisseling, lastenboek, foto(doos) (1966-1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6520 
bewaarplaats: doos A7, rol A11* 
 
 
Antwerpen (Ekeren)          
Onze-Lieve-Vrouwestraat 
opdrachtgever: Matthieu 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1986) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: A79 
bewaarplaats: 
 
 
Antwerpen (Ekeren)          
Oudstrijderslei 40 (Mariaburg) 
opdrachtgever: L. Melsen 
i.s.m. architect W. Cogge 
.  bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1964-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6407 
bewaarplaats: doos A4, rol A7 
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Antwerpen (Ekeren)          
Wielewaallaan 4 
opdrachtgever: R. Wellens 
i.s.m. architect W. Cogge 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen, inrichting, briefwisseling, foto(doos) (1964-1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6402 
bewaarplaats: doos A3, rol A6 
 
 
Antwerpen (Hoboken)          
Antwerpsesteenweg 33 
opdrachtgever: De Nieuwe AMCK 
. gevelwijziging woning/winkel: tekeningen, briefwisseling: tekeningen (1980-1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8009 
bewaarplaats: doos A72, rol A62 
 
 
Antwerpen (Hoboken)          
Em. De Harvenstraat 34 
opdrachtgever: A. Firlefijn 
i.s.m. architect W. Cogge 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, lastenboek, briefwisseling, foto(doos) (1961) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6012 
bewaarplaats: doos A1, rol A1 
 
 
Antwerpen (Hoboken)          
Golfstraat 3 
opdrachtgever: Ronimo 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, briefwisseling, foto (1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: A76 
 
 
Antwerpen (Hoboken)          
Heidestraat 217 
opdrachtgever: De Voogt 
i.s.m. architecten W. Cogge en F. De Groodt 
. bouw woning: tekeningen n.o.v. architect M. Denkens (z.j.) 
. inrichting woning: tekeningen, foto(doos) (1967) 
. interieur apotheek: tekeningen (z.j.) 
Ps. bouw woning Antwerpsesteenweg 512 in Hoboken, n.o.v. architect M. Denkens (1962) 
huidige status: - 
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kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B 67.5 
bewaarplaats: doos B1, rol B1 
 
 
Antwerpen (Hoboken)          
Hobokensesteenweg 
opdrachtgever: Van Der Jeught 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: A23 
bewaarplaats: 
 
 
Antwerpen (Hoboken)          
Lijsterlaan 9 
opdrachtgever: J. Mast 
i.s.m. architecten W. Cogge en F. De Groodt 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6521 
bewaarplaats: doos A8, rol A11 
 
 
Antwerpen (Hoboken)          
Meerlenhoflaan 
opdrachtgever: Pintens 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: -  
bewaarplaats: rol A20 
 
 
Antwerpen (Hoboken)         
Rodekruislaan 11 
opdrachtgever: Winnepenninckx 
. inrichting zolderkamer 
. ontwerp studio’s 
. aanpassing vitrine van patisserie (1965) 
. inrichting keuken, slaapkamer, woonkamer: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1971-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B65/2 
bewaarplaats: doos B1, rollen B1/B3 
 
 
Antwerpen (Hoboken)          
Rodekruislaan 13 
opdrachtgever: Loos 
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. bouw halfvrijstaande woning n.o.v. C. Van Strydonck (1952) 

. veranderingswerken (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7418 
bewaarplaats: A42 
 
 
Antwerpen (Hoboken)          
Roodborstlaan 15 
opdrachtgever: M. Van Houwenhove-Loveniers 
. bouw vrijstaande woning n.o.v. K. Bogaerts: tekeningen (1961) 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B nr. 628b 
oud dossiernummer: 7307 
bewaarplaats: doos A32, rol A30 
 
 
Antwerpen (Hoboken)          
Sint-Bernardsesteenweg 594 
opdrachtgever: Van Der Jeught 
. bouw rijwoning: tekeningen, briefwisseling (1971-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7106  
bewaarplaats: doos 22, rol A22 
 
 
Antwerpen (Hoboken)          
Van Amstelstraat 
opdrachtgever: H. Verstraeten 
i.s.m. Cogge 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen (1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: rol A11* 
bewaarplaats: 
 
 
Antwerpen (Hoboken) 
Wolstraat 38 
opdrachtgever: J. Pittoors 
. veranderingswerken woning: briefwisseling (1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7009 
bewaarplaats: doos A19 
 
 
Antwerpen (Merksem)          
hoek Bredastraat 568-Weggestraat 
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opdrachtgever: Laureyssen 
. veranderingswerken winkelhuis: schetsen, tekeningen, briefwisseling (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie C nr. 195 r5 
oud dossiernummer: 7310 
bewaarplaats: dozen A28/A32, rol A30 
 
 
Antwerpen (Merksem)          
Du Chastellei 15 
opdrachtgever: K. Batens 
i.s.m. architect W. Cogge 
. bouw rijwoning: tekeningen, inrichting, briefwisseling (1965-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6509 
bewaarplaats: doos A7, rol A11 
 
 
Antwerpen (Merksem) 
Vaartkaai 
opdrachtgever: IGAO 
. bouw telemetingsgebouw: tekeningen (1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8310 
bewaarplaats: doos A76 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)          
Acacialaan 40 
opdrachtgever: Copperman 
i.s.m. architecten W. Cogge en F. De Groodt 
. opmeting (1967) 
. veranderingswerken landhuis: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1967-1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 67m 
bewaarplaats: doos A10, rol B1 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)         
Groenenborgerlaan 
opdrachtgever: F. Bastaerts 
. bouw landhuis: schetsen, voorontwerp, tekeningen, inrichting, lastenboek, maquette (1980-1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie M nr. 207 H deel 
oud dossiernummer: 8006 
bewaarplaats: doos A71, rol A61-62, maquette 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)          
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Michel Geysemansstraat 29 
opdrachtgever: Verbruggen 
. veranderingswerken woning: tekeningen, brieven (1967/1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7504 
bewaarplaats: doos A51, rol A48 
 
 
Antwerpen            
- 
opdrachtgever: - 
i.s.m. architect W. Cogge 
. inrichting labo Rechtbank van Eerste Aanleg in Justitiepaleis Antwerpen: tekeningen, briefwisseling, 
lastenboek (1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6409 
bewaarplaats: A4 
 
 
Antwerpen            
- 
opdrachtgever: 
i.s.m. architecten A. Jagenau en A. Vermeyen 
. kadastertekeningen (1950-1951) 
. academietekeningen Stedebouw Toubhans en Cogge: buurt Sint-Paulus, Vleeshuis (1959-1960) 
. historische stadskern Antwerpen: ontwerp Natuur- en Stedeschoon en URCA-ontwerp: tekeningen, nota’s, 
briefwisseling, verslagen, krantenknipsels (1969-1972) 
. Victor Gruen International, ‘Proposal for a Renewal Study for the City of Antwerp’ 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 70B 
bewaarplaats: doos S2, rol S2 
 
 
Antwerpen 
- 
opdrachtgever: stadsbestuur 
. bouw crematorium: tekeningen  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: 
 
 
Beerse            
Beekakkerstraat 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. bouw/aanleg begraafplaats: tekeningen, lastenboeken (1974-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
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oud dossiernummer: 7314 
bewaarplaats: doos A33, rol A31 
 
 
Beerse            
- 
opdrachtgever: Wohrman 
. motel: briefwisseling (1969) 
ps. ook documentatie over motel in het Brusselse (1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: A17 
bewaarplaats: 
 
 
Beringen            
Hasseltsesteenweg 
opdrachtgever: K. Vertessen-Van Bussel 
. bouw landhuis: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B deel van nr. 322-327b, deel van nr. 216p 
oud dossiernummer: 6801 
bewaarplaats: doos A14, rol A16 
 
 
Berlaar         
Pastoriestraat 
opdrachtgever: kerkfabriek 
. restauratie dak en gevels Sint-Pieterskerk (of Sint-Remolduskerk): tekeningen, lastenboek, briefwisseling 
(1975-1981, 1987) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7508, 7511 
bewaarplaats: dozen A53/A55/A79, rol A50 
 
 
Berlaar           
Smidstraat-Meistraat 
opdrachtgever: Vets-Serneels 
. bouw halfvrijstaande woning: tekeningen, inrichting, tuinontwerp, briefwisseling, lastenboek, foto(doos) 
(1973-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7304 
bewaarplaats: dozen A28-29, rol A27 
 
 
Berlaar            
- 
opdrachtgever: VVKS 
. bouw scoutslokaal: tekeningen (1980-1982) 
huidige status: - 
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kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8005  
bewaarplaats: doos A71, rol A61 
 
 
Berlaar (Gestel) 
Sint-Lambertusplein 
Kerkfabriek/gemeentebestuur 
i.s.m. Architecktenatelier De Pauw-Van De Poel 
. renovatie Sint-Lambertuskerk n.o.v. architect Blomme: tekening (1909 – planafdruk) 
. restauratie Sint-Lambertuskerk: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto(doos) (1979-1982, 1987-1988, 
1992) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7813 
bewaarplaats: doos A69 
 
 
Beveren           
Steenweg Antwerpen-Gent 
opdrachtgever: Van Der Valk 
. uitbreiding motel: schetsen, tekeningen, foto maquette(doos) (1971-1973) 
. uitbreiding restaurant: bestaande toestand (tekening van architect P. De Nil, 1968), tekeningen, 
briefwisseling (1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7109, 7609 
bewaarplaats: dozen A23/A58, rol A22 
 
 
Beveren            
- 
opdrachtgever: IGAO 
. bouw telemetings- en odorisatiegebouw: tekening (1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8306 
bewaarplaats: doos A76 
 
 
Boom             
Hoogstraat 31 
opdrachtgever: R. Frateur 
. winkelinrichting: tekeningen, briefwisseling (1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B 70.2 
bewaarplaats: doos B1, rol B2 
 
 
Boom            
Kerkstraat 8 
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opdrachtgever: Moens-Van den Neucker 
. veranderingswerken winkelhuis: tekeningen, inrichting, lastenboek, briefwisseling (1969-1970) 
. schadegeval (1974) 
. inrichting (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie A nr. 323 
oud dossiernummer: 6901, 7416 
bewaarplaats: dozen A16/A42, rollen A42-A18 
 
 
Boom (Reet)           
Steenweg op Waarloos 
opdrachtgever: Vivet 
. bouw nijverheidsgebouwen en woning: tekeningen (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7501 
bewaarplaats: doos A51, rol A48 
 
 
Bornem            
Luipegemsteenweg 42 
opdrachtgever: F. Schijvinck 
. opmeting boerderij: tekeningen, briefwisseling, inrichting (1968-1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6808 
bewaarplaats: doos A16, rol A17 
 
 
Borsbeek            
Frans Beirenslaan 284 
opdrachtgever: IGAO 
. afbraak woning en machinezaal: tekeningen (1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7709 
bewaarplaats: A61 
 
 
Borsbeek            
Manebruggestraat 319 
opdrachtgever: Van Droogenbroek 
. veranderingswerken garage: tekeningen (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie A deel van nr. 58i 
oud dossiernummer: 7417 
bewaarplaats: A42 
 
 
Brasschaat            
Bredabaan 419 
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opdrachtgever: J. Coucheir/nv Naveco 
. veranderingswerken woning n.o.v. architect M. Peeters (1957) 
. veranderingswerken winkelhuis: tekeningen, briefwisseling (1974-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7424 
bewaarplaats: doos A50, rol A47 
 
 
Brasschaat         
Bredabaan 940 
opdrachtgever: Wohrman 
. uitbreiding motel Dennenhof: tekeningen, inrichting, lastenboek, briefwisseling (1967-1969) 
. uitbreiding: tekeningen, briefwisseling (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6803, 6902, 7423 
bewaarplaats: dozen A14/A16/A49, rollen A47, A18, A16 
 
 
Brasschaat            
hoek Bredabaan-Weggestraat 
opdrachtgever: Laureijssen 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: A32 
bewaarplaats: 
 
 
Brasschaat 
Gabriëllalei 6 
opdrachtgever: Timmermans 
. bouw(?) woning: briefwisseling (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7302 
bewaarplaats: doos A28 
 
 
Brasschaat            
Heislagbaan 175 
opdrachtgever: L. De Jongh 
. veranderingswerken toonzaal: tekeningen (1969) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6911 
bewaarplaats: doos A17, rol A19 
 
 
Brasschaat            
Kasteellei 69 
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opdrachtgever: El Molino (E. Smulders) 
. bouw zwembad en poolhouse: tekeningen, briefwisseling (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7514 
bewaarplaats: doos A55, rol A50 
 
 
Brasschaat            
-             
opdrachtgever: Van Oeckel 
.  ontwerp woning: schetsen/perspectieven, briefwisseling (1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: doos A3 * 
 
 
Brecht            
Hoge Meerheuvel 18 
opdrachtgever: Van Der Valk 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, tekeningen, lastenboek (1973-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7404 
bewaarplaats: doos A38, rol A35 
 
 
Brecht            
Ter Heidelaan 
opdrachtgever: H. Vranckx 
i.s.m. architect W. Cogge 
.  bouw weekendhuis: tekeningen, briefwisseling (1964-1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6412 
bewaarplaats: doos A4, rol A7 
 
 
Brugge (Sint-Kruis/Male)         
- 
opdrachtgever: - 
. ideeënwedstrijd voor een kerk ter ere van Th. Van Kantelberg: ontwerpen (1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: rolA17 
bewaarplaats: 
 
 
Brussel (Laken)           
Kunstenaarsstraat 
opdrachtgever: Gebouwenfonds voor de Rijksscholen 



 30 

. bestaande toestand (1974) 

. bouw sportzalen en zwembad Koninklijk Lyceum: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek, 
foto(doos) (1974-1975, 1978-1980, 1985-1986) 
. BPA-wijziging: briefwisseling (1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7401 
bewaarplaats: doos A38, rol A33 
 
 
Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)        
Mullieplaats 25 
opdrachtgever: Geens Benelux 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, briefwisseling (1975-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7500 
bewaarplaats: A51 
 
 
Duffel             
Mechelbaan 
opdrachtgever: M. Braeckmans-Verwimp 
i.s.m. architect W. Cogge 
.  veranderingswerken garage-burelen: plan, briefwisseling, lastenboek (1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6408 
bewaarplaats: doos A4, rol A7 
 
 
Edegem            
Simon Stevinlaan 3 
opdrachtgever: J. van Uffel 
i.s.m. architect W. Cogge 
. bouw woning: voorontwerpen, tekeningen, inrichting, lastenboek (1961-1963) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6105 
bewaarplaats: doos A1, rol, plannenkast 
 
 
Edegem           
Willem Herreynsstraat (verkaveling Groot Molenveld) 
opdrachtgever: Melsen 
. bouw vrijstaande woning: schetsen, voorontwerp, tekeningen, foto(doos) (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8002 
bewaarplaats: doos A71, rol A61 
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Eeklo             
Sint-Jansdreef 
opdrachtgever: De Baets 
. inrichting woning: tekeningen, lastenboek (1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B 71.1 
bewaarplaats: doos B1, rol B3 
 
 
Gent             
hoek Coupure-Rasphuisstraat 
opdrachtgever: Amelinckx 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, perspectief, briefwisseling (1978-1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7802 
bewaarplaats: doos A62, rol A57 
 
 
Grobbendonk           
Merellaan 
opdrachtgever: Van Derstappen 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, maquette (1974-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7401 
bewaarplaats: doos A36, rol A31, maquette 
 
 
Grobbendonk (Bouwel)          
- 
opdrachtgever: Van De Vijver 
. veranderingswerken vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1970-1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7001 
bewaarplaats: doos A18, rol A20 
 
 
Heist-op-den-Berg (Booischot)         
Broeckmansstraat 
opdrachtgever: Transport Van Camp 
. verkleiningsinstallatie voor huisvuil: tekeningen, briefwisseling, foto(doos) (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7206 
bewaarplaats: doos A26, rol A25 
 
 
Heist-op-den-Berg (Itegem)        
Zonnebloemstraat 3 
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opdrachtgever: Van Dartelen-Van Gorp 
. bouw vrijstaande woning: schetsen, tekeningen, briefwisseling (1977-1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7703 
bewaarplaats: dozen A59/A60, rol A55 
 
 
Hemiksem            
- 
opdrachtgever: - 
. bestaande toestand Sint-Bernardusabdij (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: SW5 
bewaarplaats: 
 
 
Hofstade            
Boomgaardstraat 
opdrachtgever: Terrier-Van Der Stappen 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1974-1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7317 
bewaarplaats: doos A34, rol A32 
 
 
Hofstade           
Dijkstraat 36 
opdrachtgever: D. Smeesters 
i.s.m. architect W. Cogge 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek, foto(doos) (1963-1965) 
. advies aanpassingen (1994-1995) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6208 
bewaarplaats: dozen A2/A79, rol A4, plannenkast 
 
 
Hofstade           
Vaartdijk 136 
opdrachtgever: Van Hoogenbemt 
. herstelling/herinrichting woning: tekeningen, lastenboek (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B.77.2 
bewaarplaats: doos B2, rollen B1/B4 
 
 
Hoogstraten (Meer)          
baan Hoogstraten-Meer 
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opdrachtgever: gemeentebestuur 
. bouw jeugdpaviljoen: tekeningen (1973, 1976-1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: doos A81, rol A31 
 
 
Hoogstraten (Meer)          
Donkakker 
Gewestelijke Bouwmaatschappij Naastenliefde  
i.s.m. architect R. Van Havre 
. urbanisatie n.o.v. landschapsarchitect F. Geerts en verkeersdeskundige J. Hennekam: tekening, 
begeleidende nota, briefwisseling (1976) 
. sociale woonwijk Donkakker: briefwisseling (1975-1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7602 
bewaarplaats: doos A56 
 
 
Hoogstraten (Meer)          
Donckstraat (sic) 
gemeentebestuur 
. ontwerp school (z.j., 1978-1980)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: doos A81, rol A26 
bewaarplaats: 
 
 
Hoogstraten (Meer)          
Gestelsebaan 
Gewestelijke Bouwmaatschappij Naastenliefde  
i.s.m. R. Van Havre en J. D’Huyvetter 
. sociale woonwijk: tekeningen (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: C5 
bewaarplaats: 
 
 
Hove             
Magdalena Vermeeschlaan (verkaveling De Veltkant) 
Metdepenninghen 
. bouw villa: tekeningen, inrichting, lastenboek, foto(doos) (1973-1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B deel van nr. 271d 
oud dossiernummer: 7205 
bewaarplaats: doos A25, rol A24 
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Hove             
Salvialei 4 
Van Den Branden 
. bouw ‘volkswoning’ n.o.v. G. De Vos (1960) 
. veranderingswerken woning: tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1969-1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6904 
bewaarplaats: doos A16, rol A18 
 
 
Hove             
Salvialei 9 
Deleeck 
. veranderingswerken vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1972-1973) 
. veranderingswerken: voorontwerp, tekeningen, lastenboek (1980-1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7201, 8007 
bewaarplaats: dozen A23/A71, rol A23 
 
 
Hove            
Salvialei 
Deleeck 
. verbouwing woning: tekeningen (1972) 
. veranderingswerken woning (niet uitgevoerd): tekeningen, lastenboek (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: doos A71, rol A61 
bewaarplaats: 
 
 
Kalmthout            
Pastoor De Keyserlaan 
Hoppenbrouwers-Bresseleers 
. bouw vrijstaande premiewoning: tekeningen (1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie G perceel 8a 
oud dossiernummer: 7803 
bewaarplaats: A62 
 
 
Kalmthout           
Frans Raatsstraat 96 
Peeters 
. veranderingswerken landhuis: tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1977-1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7608 
bewaarplaats: doos A58, rol A55 
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Kapellen           
Statiestraat 32-34-Gasstraat 
Antwerpse Gasmaatschappij (AGM)/IGAO 
. studiedocumenten/diverse ontwerpen (1956, 1963, 1969) 
. bouw depot: tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek, foto(doos) (1974-1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7420 
bewaarplaats: dozen A45-46, 49, rol A44 
 
 
Kessel            
Blauwe Heide 5 
D. Van Den Broeck 
i.s.m. architect W. Cogge 
. veranderingswerken boerderij n.o.v. C. Van De Velde (z.j.) 
. veranderingswerken boerderij: plan, foto(doos) (1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B nr. 290a-291a 
oud dossiernummer: 6401 
bewaarplaats: doos A3, rol A6 
 
 
Kontich            
Duffelsesteenweg 
Piron 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboeken (1974-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7316 
bewaarplaats: doos A34, rol A31 
 
 
Kruibeke            
Burchtstraat 
Scheltjens-Goris 
. veranderingswerken vrijstaande woning: tekeningen (1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7707 
bewaarplaats: A61 
 
 
Kruibeke 
Burchtstraat 
IGAO 
. liggingsplan gronden (ca. 1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7600 
bewaarplaats: doos A55 



 36 

 
 
Landen 
- 
Van broeckhoven 
. bouw woning: maquette (.z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: maquette 
 
 
Leuven            
- 
S. Vertessen 
. inrichting: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: rol B3 
 
 
Leuven (Wilsele)           
Steenweg Aarschot-Leuven 
i.s.m. architecten De Groodt, Cogge, Jagenau 
. uitbreiding wijk Putkapel: inplanting, perspectieven, toelichting (1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: A9 
bewaarplaats: 
 
 
Lier             
Antwerpsestraat 10 
Verstockt 
. opmeting woning (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7414 
bewaarplaats: A42 
 
 
Lier             
Florent Van Cauwenbergstraat 29-31 
Vanderstappen 
i.s.m. architecten W. Cogge en F. De Groodt 
. bouw rijwoning (praktijkwoning): tekeningen, inrichting, lastenboek, details, briefwisseling (1966-1969) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6505 
bewaarplaats: doos A6, rol A10 
 



 37 

 
Lier             
Leopoldplaats 16 
P. De Koninck 
. inrichting woning: tekeningen, lastenboek (ca. 1969) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B69.3 
bewaarplaats: doos B1, rol B2 
 
 
Lier             
Mechelpoort 3 
Lierse Maatschappij van de Huisvesting 
i.s.m. architect W. Goovaerts 
. bouw woningen en appartementsgebouwen: tekeningen, briefwisseling, nota, foto(doos) (1971-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: V71B 
bewaarplaats: doos SV3 
 
 
Lier             
Mechelsesteenweg 
Bal-Nachtergaele 
. fotostudio met werkgelegenheid voor 6 personen en vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, 
foto(doos) (1971-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6914 
bewaarplaats: doos A17, rol A19 
 
 
Lier             
Steenweg naar Kessel 
Ph. Van Den Daelen 
i.s.m. architect W. Cogge 
. bouw woning: voorontwerpen, tekeningen, inrichting, briefwisseling, foto(doos) (1964-1967) 
. tuinaanleg door tuinarchitect J. D’Huyvetter 
huidige status: - 
kadasternummer: -  
oud dossiernummer: 6404 
bewaarplaats: doos A3, rol A6 
 
 
Lier             
- 
pvba Transport Van Camp 
. verplaatsbare verkleiningsinstallatie voor huisvuil: tekeningen, briefwisseling, foto(doos) (1971-1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7110 
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bewaarplaats: doos A23, rol A22 
 
 
Lier (Koningshooikt)          
Tallaart 16 
H. Van Dessel 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1974-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie A nr. 268/deel 269a 
oud dossiernummer: 7412 
bewaarplaats: doos A41, rol A42 
 
 
Lokeren            
- 
Ponnet 
. bouw complex woningen en appartementen: nota’s (1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 76A  
bewaarplaats: doos S15 
 
 
Lubbeek (Linden)           
Populierenlaan 
Van Broekhoven 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7415 
bewaarplaats: doos A42, rol A42 
 
 
Malle (Oostmalle)         
Turnhoutsebaan 11-13 
IGAO 
. bouw depot: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto(doos) (1975-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B f, r, s 
oud dossiernummer: 7421 
bewaarplaats: dozen A47-49, rollen A45-46 * 
 
 
Mechelen            
Barbelgemstraat 
Geets 
. bouw rijwoning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1973-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7207 
bewaarplaats: doos A26, rol A26 
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Mechelen            
Brusselsesteenweg 
Deheyder 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8004 
bewaarplaats: A71 
 
 
Mechelen            
Brusselsesteenweg 
vzw De Vaart 
. bouw jeugdcentrum: schetsen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto bestaande toestand (doos) 
(1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7005 
bewaarplaats: doos A19, rol A20 
 
 
Mechelen            
Europalaan 39 
Verbiest 
. inrichting woning: tekeningen, briefwisseling (1969) 
. inrichting jongens- en meisjeskamer: tekeningen (1973-1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B 67.4 
bewaarplaats: dozen A1/B1, rol B1 
 
 
Mechelen            
Stuivenberglaan 
Parochiale Werken Sint-Jan Berchmans 
. ontwerp kapelanie Sint-Jacob: schetsen, perspectieven, tekeningen, briefwisseling (1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: doos A15, rol A16 
bewaarplaats: 
 
 
Mechelen            
Veluwestraat 47 
G. Notelé 
. veranderingswerken rijwoning: schetsen, tekeningen (1985) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8501 
bewaarplaats: A76 
 



 40 

 
Mechelen            
Vrijbroekstraat 
L. Smets-Brans 
. bouw woning: schetsen, tekeningen, briefwisseling (1981-1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: doos A75, rol A63 
 
 
Mechelen          
hoek Zandpoortvest-Bleekstraat 
bouwbedrijf Amelinckx 
. bouw appartementsgebouw: schetsen, tekeningen, perspectief, briefwisseling, foto(doos) (1976-1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7603 
bewaarplaats: doos A56, rollen A52-54 
 
 
Mortsel            
Dieseghemlei 26 
Jacobs-Gonnissen 
. bouw halfvrijstaande woning: schetsen, tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek, maquette (1975-
1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7507 
bewaarplaats: doos A53, rol A49 
 
 
Mortsel            
Goudenregen 
Giraldo 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek, briefwisseling (1968-1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6806 
bewaarplaats: doos A15, rol A17 
 
 
Mortsel            
Grotenhof 
Van Den Bogaert-Vinck 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1969-1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B 17e5 
oud dossiernummer: 6915 
bewaarplaats: doos A18, rol A19 
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Mortsel            
Krijgsbaan 68 
Van Den Branden 
i.s.m. architect W. Cogge 
. oorspronkelijk bouwplan (z.j.) 
. veranderingswerken woning: voorontwerpen, tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: doos A4, rol A7 
 
 
Mortsel 
Sint-Benedictusstraat 131 
Meulenaere 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling (1981-1982) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B.81 
bewaarplaats: doos B2 
 
 
Mortsel            
Statielei 
Smits 
. studie nieuw winkelhuis (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7322 
bewaarplaats: A36 
 
 
Mortsel          
Steenakker 13 
Haentjens-Verfaille 
. bouw halfvrijstaande woning: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1969-1972) 
. veranderingswerken: tekeningen, briefwisseling (1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B 338d4 
oud dossiernummer: 6905, 7510 
bewaarplaats: dozen A16/A55, rollen A50,A18 
 
 
Mortsel            
Ten Dorpelei 
Buyst 
. ontwerp apothekerswoning (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: rol A10* 
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Mortsel           
Tommeltlaan 36 
Snoeys 
. bouw rijwoning: schetsen, tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1976-1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7509 
bewaarplaats: doos A54, rol A49 
 
 
Mortsel            
Tommeltlaan 44 
L. Van Leemput 
. bouw halfopen woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto(doos) (1968-1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6807 
bewaarplaats: doos A15, rol A17 
 
 
Nijlen (Kessel)           
(De Bist) 
K. Van Hout 
. bouw landhuis: tekeningen, (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie A nrs. 133c/134g 
oud dossiernummer: 7320 
bewaarplaats: A36 
 
 
Nijvel             
- 
Amelinckx 
. uitbreiding motel: voorontwerp (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8104 
bewaarplaats: A74 
 
 
Nijvel            
- 
Concern Van Der Valk 
. bouw motel: schetsen, tekeningen, lastenboek, foto’s maquette (doos) (1973-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7305 
bewaarplaats: dozen A29/30/31, rol A29 
 
 
Ranst (Oelegem)          
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Schildebaan 
gemeentebestuur 
i.s.m. architecten W. Cogge en F. De Groodt 
. bouw turnzaal en klaslokaal en veranderingswerken bestaande lokalen gemeenteschool: tekeningen, 
briefwisseling, lastenboeken, foto’s maquette (doos) (1967-1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6602 
bewaarplaats: dozen A8/A9, rollen A13,A12 
 
 
Rendeux (Hodister)           
- 
Segers Investment i.s.m. Wirtz 
. bouw paviljoenen n.o.v. architect W. De Bondt (1973) 
. algemeen liggingsplan n.o.v. E. Goddin (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7321 
bewaarplaats: A36 
 
 
Schilde            
Cirkellaan  
Verheyen 
. veranderingswerken woning: tekeningen, lastenboek, briefwisseling (1969-1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6907 
bewaarplaats: doos A17, rol A18 
 
 
Schilde            
E. Van De Vellaan 
Bigot 
. bouw landhuis: schetsen, voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie D delen 119k3 en 125e4 
oud dossiernummer: 7810 
bewaarplaats: doos A68, rol A59 
 
 
Schilde            
Hertedreef 
D’Hooghe 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, lijst van werken (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7408 
bewaarplaats: A39 
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Schilde            
Hagedoornlaan 
De Preter 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, inrichting, lastenboek, maquette (1972-1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7208  
bewaarplaats: doos A27 
 
 
Schilde            
Heidemolen 
D’Haene 
. bouw vrijstaande woning: schetsen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1976-1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7425  
bewaarplaats: doos A51, rol A48 
 
 
Schilde            
Kasteeldreef 
Bonte 
. bouw vrijstaande woning: schetsen, tekeningen, briefwisseling, tuinaanleg n.o.v. J. Joris, lastenboek (1970-
1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7001  
bewaarplaats: doos A18 
 
 
Schilde            
Speelhofdreef 
Joris 
i.s.m. architect W. Cogge 
. bouw woning: voorontwerpen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto(doos) (1965-1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6414  
bewaarplaats: doos A5, rol A8 * 
 
 
Schilde            
Termaelendreef 
Van Broeckhoven 
. bouw vrijstaande woning: schetsen, tekeningen, briefwisseling (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7309 
bewaarplaats: A32 
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Schilde (’s-Gravenwezel)          
Amazonenlaan 13 
Voet 
. veranderingswerken vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1978-1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7801 
bewaarplaats: doos A62, rol A57 
 
 
Schilde (’s-Gravenwezel)          
Azalealaan 
H. Wouters 
i.s.m. architect W. Cogge 
. bouw woning: voorontwerpen, tekeningen, inrichting, briefwisseling, betwisting, foto(doos) (1967-1968, 
1971-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: doos A4, rol A7* 
 
 
Schilde (’s-Gravenwezel)          
Begonialei 15 
Voorhoof 
. bouw woning n.o.v. architect E. Van Ballaer: tekeningen (z.j.) 
. inrichting: tekeningen, briefwisseling (1975-1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: B.76.1 
bewaarplaats: doos B2, rol B3 
 
 
Schilde (’s-Gravenwezel)          
Drijverslaan 
Vervoort-Thielen 
. verkaveling bouwgrond: briefwisseling (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B 239d2 en e2 
oud dossiernummer: 7513 
bewaarplaats: A55 
 
 
Schilde (’s-Gravenwezel)          
Groene Wandeling 
H. Pas 
i.s.m. architect W. Cogge 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerpen, tekeningen, briefwisseling, foto(doos) (1965-1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6501 
bewaarplaats: doos A5, rol A10 
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Schilde (’s-Gravenwezel)         
Hazendreef 
R. Joris 
. bouw vrijstaande woning: schetsen, tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek, foto(doos) (1974-
1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7419  
bewaarplaats: dozen A43/A44, rollen B4/A43 
 
 
Schilde (’s-Gravenwezel)          
Pater Nuyenslaan 
Rombouts 
. bouw woning: tekeningen (1976-1977) 
. bouw garage: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: 307 e2 
oud dossiernummer: 7426, 7605 
bewaarplaats: dozen A50/A57 
 
 
Schilde (’s-Gravenwezel)          
Rozenlaan 22 
V. Toubhans 
i.s.m. architect W. Cogge 
.  bouw woning: tekeningen, details, interieur, lastenboek, foto(doos) (1960-1961) 
.  tuinaanleg J. D’Huyvetter (1967)  
. bouw garage: tekeningen, briefwisseling (1984) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie C 332p 
oud dossiernummer: 6001, 8401 
bewaarplaats: doos A1, rol A1 * 
 
 
Schilde (’s-Gravenwezel)          
Rozenlaan 57 
F. De Ryck 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, maquette (1977-1979) 
. bouw tuinhuis (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7704 
bewaarplaats: doos A60, rol A56, maquette 
 
 
Schoten            
Brechtsebaan 
IGAO 
. verbouwing ontvangststation (1983) 
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. bouw van odorisatiegebouw: tekeningen (1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8304, 8309 
bewaarplaats: A76 
 
 
Schoten            
Bredabaan 
Weveo 
i.s.m. architect W. Cogge 
. voltooiingswerken bedrijfsgebouw: tekeningen, briefwisseling (1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6507 
bewaarplaats: doos A7, rol A11 * 
 
 
Schoten            
Geuzenvelden (kavel 139) 
M. Dupon 
i.s.m. architect W. Cogge 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6512 
bewaarplaats: doos A7, rol A11 
 
 
Schoten             
- 
Pepermans 
. voorontwerp villa (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: A1 * 
bewaarplaats: 
 
 
Sint-Katelijne-Waver          
Molenvelden 19 
Van Itterbeeck-Verbiest 
. veranderingswerken vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboeken, foto(doos) (1976-1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7607 
bewaarplaats: A57, rol A54 
 
 
Sint-Katelijne-Waver          
Vestinglaan 31 
J. Jacobs 
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. bouw vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, maquette (1974-1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7403 
bewaarplaats: doos A37, rol A33, maquette 
 
 
Stoumont            
Grande route des Forges 
M. Van Geel-Brandt 
. bouw buitenverblijf: schets, tekeningen, briefwisseling (1978-1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7805 
bewaarplaats: doos A62, rol A57 
 
 
Villers-la-Ville           
Avenue Colau Djirau 
Hermanne 
. bouw landhuis: tekeningen, briefwisseling, lastenboeken (1971-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6708 
bewaarplaats: doos A10, rol A14 
 
 
Villers-la-Ville          
. (Les Rochettes) 
Seghers Investment 
. bouw vakantiebungalows: voorstudie, nota, tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto maquette (doos) 
(1974-1975) 
Ps. documentatie houtskeletbouw 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7410, 72G 
bewaarplaats: dozen A40-41/S8, rollen A40/A41/S23/S24 
 
 
Vilvoorde (Houtem)        - 
Inter Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting 
i.s.m. P. Doms 
. bouw appartementsgebouwen en woningen: voorontwerpen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek, 
tijdschrift- en krantenartikels (1974-1982) 
1ste fase: appartementsgebouwen A, B, C en D; appartementsgebouwen (1975) 
2de fase: 70 eengezinswoningen (1981) 
luifels centraal plein (1981) 
commerciële panden (1980-1982) 
. briefwisseling herstelling/aanpassing (1989-1992) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7409 
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bewaarplaats: dozen A79/H1-7, rollen A59, A62, A36-39, A34 
 
 
Vilvoorde (Peutie)          
Aarschotsestraat 
gemeentebestuur 
. uitbreiding school: tekeningen, plandelen, briefwisseling, lastenboek, foto’s bestaande toestand (doos) 
(1972-1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie A nr. 194u 
oud dossiernummer: 7102 
bewaarplaats: doos A19-20, rol A21 
 
 
Vorselaar            
Pulsebaan 
Van Mol 
. bouw vrijstaande premiewoning: schetsen, tekeningen, briefwisseling (1976-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7702 
bewaarplaats: doos A59, rol A55 
 
 
Vorselaar            
Rommelzwaan 17 
Cardon de Lichtbuer 
i.s.m. architect W. Cogge 
. veranderingswerken woning: tekeningen, lastenboek, foto (1963) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6206 
bewaarplaats: doos A2, rol A3 
 
 
Wijnegem            
Turnhoutsebaan 223 
F. Knuysen 
i.s.m. architect W. Cogge 
.  veranderingswerken winkelhuis: tekeningen, inrichting, briefwisseling (1962-1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6201 
bewaarplaats: doos A1, rol A3 
 
 
Wommelgem           
- 
De Smet-Van Raemdonck 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1973-1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
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oud dossiernummer: 7318 
bewaarplaats: doos A35, rol A32 
 
 
Wuustwezel (Gooreind)          
Bredabaan 806 
F. Melsen 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1970-1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie c 454c 
oud dossiernummer: 7003 
bewaarplaats: doos A19, rol A20 
 
 
Yvoir             
- 
Meert 
. bouw buitenverblijf (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7306 
bewaarplaats: A32/rolA27 
 
 
Zandhoven            
Langestraat 
IGAO 
. bouw telemeting- en odorisatiegebouw: tekeningen (1982) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8301 
bewaarplaats: doos A76 
 
 
Zandhoven 
Liersebaan 122 
Vleugels 
. uitbating garage: briefwisseling (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: wijk C 
oud dossiernummer: 7008 
bewaarplaats: doos A19 
 
 
Zandhoven            
Oelegemsebaan 14 
H. Deschaumes 
i.s.m. architect W. Cogge 
. bouw landhuis: voorontwerp, tekeningen, details, inrichting, briefwisseling, foto/foto maquette(doos) (1965-
1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
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oud dossiernummer: 6506 
bewaarplaats: doos A6, rol A10 
 
 
Zandhoven (Pulderbos)         
Schaaflaan 51 
Gijsbrechts 
. bouw woning: tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek, foto(doos), maquette (1975-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7402 
bewaarplaats: dozen A36-37, rol A33, maquette 
 
 
Zandhoven (Pulderbos)          
Moerstraat 
Durt-Van Poppel 
. ontwerp vrijstaande woning: voorontwerp, tekeningen, foto(doos) (1979-1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7901 
bewaarplaats: doos A70, rol A59 
 
 
Zemst (Elewijt)           
Molenveld 
gemeentebestuur 
. uitbreiding gemeenteschool: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1971-1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7105 
bewaarplaats: doos A22, rol A21 
 
 
Zuienkerke (Meetkerke)         
Moerstraat/Smets-Brans 
T.C. Brugia 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, lastenboek, briefwisseling, foto(doos) (1983-1984) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8451 
bewaarplaats: doos A80, rol A64 
 
 
Zwijndrecht           
Dorp Oost 77 
Poppe 
. veranderingwerken woning/magazijn: bestaande toestand, tekeningen, briefwisseling (1975-1976) 
. veranderingswerken: tekeningen (1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B nr. 854p3 
oud dossiernummer: 7502, 7807 
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bewaarplaats: dozen A51/A62, rollen A48/A57 
 
 
Zwijndrecht            
Polderstraat 41-43 
De Paepe-Lippeveld en Lippeveld-Van Raemdonck 
i.s.m. architect L. Adriaenssen 
. bouw tweewoonst: voorontwerp, tekeningen, lastenboek (1983-1984) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8370 
bewaarplaats: doos A80 
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3.2. Buitenland 
Nederland 
Beek 
- 
. veranderingswerken jeugdhuis Ter Borg: briefwisseling (1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7010 
bewaarplaats: doos A19 
 
Nederland            
Schinnen 
. veranderingswerken ‘huize Schinnen’: tekeningen (1940) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: rol A20 
 
Nederland            
Overvecht 
. aanlegtekeningen (z.j.); ontwerp concertzaal (z.j.) 
. foto(doos) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: WS4 
bewaarplaats: 
 
 
3.3. Niet geïdentificeerd 
 
Antwerpen (Ekeren) 
- 
opdrachtgever: Ogiers 
i.s.m. L. Adriaensen 
. maquette (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: maquette 
 
 
Antwerpen (Ekeren)           
- 
opdrachtgever: Snyers 
. uitbreiding studio (1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: rol B4 
bewaarplaats: 
 
Antwerpen            
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- 
opdrachtgever: Leonard en Kleinjans 
. voorontwerp voor 2 medische praktijken: tekeningen (1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8303 
bewaarplaats: doos A81, rol A63 
 
 
- 
- 
opdrachtgever: Goyvaerts-Maziers 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos A81 
 
 
- 
-             
opdrachtgever: Vets 
. inrichting woning: tekeningen (ca. 1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: rol B1 
bewaarplaats: 
 
 
- 
- 
opdrachtgever: Rombaut-Vetters 
. bouw woning: voorontwerp, briefwisseling (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7405 
bewaarplaats: doos A38 
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4. PROJECTEN STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 
Aalter             
i.s.m. architecten F. De Groodt, W. Cogge, A. Jagenau, J. D’Huyvetter, A. Philippe 
. BPA/bebouwingsplan De Kouter: tekeningen, briefwisseling (1969) 
oud dossiernummer: 70A 
bewaarplaats: doos S2, rol S5 
 
 
Antwerpen           
Borgerweert 
IMALSO 
i.s.m. J. D’Huyvetter 
. voorontwerp van aanleg domein Borgerweert: tekeningen, briefwisseling, akten en reglementen (1976-
1979) 
. BPA Borgerweert: tekeningen (1973-1976) 
oud dossiernummer: 68A, 75A 
bewaarplaats: dozen S13/S14, rol S38 
 
 
Antwerpen            
Entrepotkaai 
WTC 
. tekeningen Koninklijk Stapelhuis n.o.v. F. De Winter: tekeningen (jaren 1920) 
. ontwerpstudie WTC in Antwerpen (z.j.) 
oud dossiernummer: 73B 
bewaarplaats: S10 
 
 
Antwerpen         
sector Galgenweel 
IMALSO 
. BPA Galgenweel (1969) 
. ontwikkelingsprogramma, verkavelingsontwerp en structuurplan LO, Burcht en Zwijndrecht n.o.v. Schelde-
Dijle (1974) 
. BPA Galgenweel: tekeningen, voorschriften, briefwisseling (1973-1976) 
. verkavelingswijziging/herverkaveling: voorschriften, tekeningen, briefwisseling (1985-1989) 
oud dossiernummer: 73A  
bewaarplaats: dozen S9/S14/S41, rollen S28/S30 
 
 
Antwerpen            
Galgenweel 
opdrachtgever: - 
i.s.m. architecten Fuyen, W. Cogge, Jagenau, D’Huyvetter 
. BPA Galgenweel: toelichtingsnota (gebaseerd op studie van ‘Een hart voor Antwerpen L.O.’), tekeningen, 
briefwisseling, foto’s (1968-1976)  
oud dossiernummer: 68A 
bewaarplaats: S1, rol 
 
 
Antwerpen           
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Nationalestraat-Groenplaats/Schoenmarkt-Schrijnwerkersstraat-Lombardenstraat 
URCA 
. stedenbouwkundige studie stadscentrum: tekeningen (o.m. Groenplaats Building n.o.v. architecten 
Jamaigne-Van Der Elst en Sint-Lodewijkinstituut n.o.v. architect M. De Vocht): briefwisseling, tekeningen 
(1977) 
oud dossiernummer: 73K 
bewaarplaats: doos S11, rol S10* 
 
 
Antwerpen            
- 
UIA 
. wedstrijd voor het oprichten van gebouwen en infrastructuur UIA: wedstrijdreglement (1971) 
oud dossiernummer: 73L 
bewaarplaats: doos S11, rol S36 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
Kemmelbergstraat-Korte Pastoorstraat-Heilig Hartstraat-Uitbreidingstraat 
gemeentebestuur 
. BPA: tekeningen, briefwisseling, foto(doos) (1978-1983), met ook tekeningen ANHYPkantoor n.o.v. 
architect Van Ranst 
oud dossiernummer: 75A 
bewaarplaats: doos S15, rol S41 
 
 
Begijnendijk (Betekom)         
Tummekesberg 
opdrachtgever: Interleuven 
i.s.m. studebureau J. Verstockt 
. bpa/verkavelingsontwerp woonwijk: tekeningen, briefwisseling (1972-1978) 
incl. ontwerp van recreatiecentrum n.o.v. C. Rimanque (1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos SV2, rol SV4-5 
 
 
Beerse           
Baan van Beerse naar Rijkevorsel 
. BPA Den Houdt/Beekakkers: tekeningen, briefwisseling (1972-1975) 
oud dossiernummer: 72B, 73C 
bewaarplaats: dozen S6/S10, rollen S19,S21 
 
 
Beerse            
Bareelstraat 
gemeentebestuur 
. BPA Bareelstraat: tekeningen, briefwisseling (1970-1973) 
oud dossiernummer: 72A 
bewaarplaats: S6 
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Beerse          
Egelspoel 
gemeentebestuur 
. BPA Egelspoel: tekeningen, briefwisseling (1969-1973) 
. BPA Egelspoel 2 (z.j.) 
oud dossiernummer: 69A, 73D 
bewaarplaats: S1/S10, rollen S4/S19 
 
 
Beerse            
Gashuisstraat-Peerdekensstraat-Vrijwilligersstraat-Albertstraat (omgeving Beersiana) 
gemeentebestuur 
. BPA: briefwisseling, tekeningen (1973-1974) 
oud dossiernummer: 74A 
bewaarplaats: S12 
 
 
Beerse            
- 
gemeentebestuur 
. BPA: algemene gegevens+kaartmateriaal 
oud dossiernummer: 71I 
bewaarplaats: S6 
 
 
Brasschaat           
Rietbeemden-Het Leeg 
gemeentebestuur 
. ideeënwedstrijd over realisatie BPA Rietbeemden: programma, wedstrijdontwerpen, tekeningen, 
juryverslag, foto(doos) (1974) 
oud dossiernummer: 73F 
bewaarplaats: doos S10, rol S32 
 
 
Brecht           
(Dorpskom) 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. BPA n.o.v. architect F.C. Peeters (1952, 1967) 
. BPA dorpskom: tekeningen, briefwisseling (1971-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 71B, S71 
bewaarplaats: doos S4, rollen S10/S11 
 
 
Brecht            
Miksebaan 
Clesse 
. BPA recreatiecentrum: briefwisseling (1973) 
oud dossiernummer: 73G 
bewaarplaats: doos S10 
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Brecht             
Miksebaan-rijksweg Schoten-Brecht-autostrade E10 
Opdebeeck 
. BPA Hoge Meerheuvel: briefwisseling (1973) 
. verkavelingsstudie: briefwisseling (1974) 
oud dossiernummer: 74B 
bewaarplaats: doos S12, rol S33 
 
 
Diest (Molenstede)          
- 
gemeentebestuur 
i.s.m. R. Van Havre en J. D’Huyvetter 
. BPA industriezone: tekeningen, briefwisseling (1972-1975) 
oud dossiernummer: 72F 
bewaarplaats: S7/rol 
 
 
Duffel 
- 
gemeentebestuur 
. ontwikkeling sportzone: briefwisseling (1972) 
oud dossiernummer: V72A 
bewaarplaats: doos SV 
 
 
Gent              
- 
- 
. stedenbouwkundige ideeënwedstrijd ‘Gent Morgen’: tekeningen (1971) 
oud dossiernummer: WS2-3 
bewaarplaats: 
 
 
Gent (Wondelgem)          
Botestraat 
Van Roey (Covaco Contractors) 
. bouw woningen, appartementsgebouw, zwembad en winkelruimten: inplantingstekeningen (1974-1975) 
oud dossiernummer: 74H 
bewaarplaats: S12 
 
 
Hoogstraten (Meer)          
(Dorpskern)  
gemeentebestuur 
i.s.m. architect J. D’Huyvetter 
. BPA dorpskern: tekeningen, briefwisseling (1973-1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 71D 



 59 

bewaarplaats: doos S5 
 
 
Hoogstraten (Meer)          
- 
gemeentebestuur 
. stedenbouwkundige adviezen (1971-1974) 
. documentatie over verkavelingen, dorpskernvernieuwing enz.: tekeningen, briefwisseling, krantenartikels 
(1969-1974) 
. bouwreglement: briefwisseling (1973) 
oud dossiernummer: 71J, 72C, 72E 
bewaarplaats: S6/S7 
 
 
Hoogstraten (Meer)          
- 
gemeentebestuur 
i.s.m. J. D’Huyvetter 
. BPA ambachtelijke zone: (onteigenings)tekeningen, briefwisseling (1973) 
oud dossiernummer: 72D 
bewaarplaats: S7/rolS22 
 
 
Hoogstraten (Meer)          
- 
gemeentebestuur 
. recreatiezone: tekeningen, briefwisseling (1973) 
oud dossiernummer: 73H 
bewaarplaats: S10 
 
 
Hoogstraten (Meer)          
- 
- 
. studie van de landschappelijke herstructurering en bestemmingen van het domein van de familie Houtart: 
tekeningen, briefwisseling, foto(doos) (1971-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: S70 
bewaarplaats: doos S2, rol S5 
 
 
Hove 
Diepestraat 
Fransen 
. verkaveling: briefwisseling (1974-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 74D 
bewaarplaats: doos S12 
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Kontich            
- 
- 
. BPA: plan (z.j.) 
oud dossiernummer: S15 
bewaarplaats: 
 
 
Kontich (Waarloos) 
- 
gemeentebestuur 
. BPA Groot Ten Houtem 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos SV4 
 
 
Kontich (Waarloos)          
Hessepoelvelden 
- 
. BPA: tekeningen, briefwisseling (1973-1974) 
oud dossiernummer: V.71.C 
bewaarplaats: doos SV3, rol SV6 
 
 
Kontich (Waarloos)          
Kerkelei/Duffelsesteenweg/Grote Steenweg 
- 
. BPA Terbeeck: tekeningen, briefwisseling (1973-1974, 1978) 
oud dossiernummer: V73A 
bewaarplaats: doos SV4, rol SV6 
 
 
Kontich (Waarloos) 
- 
gemeentebestuur 
. BPA Kerkevelden: briefwisseling (1976) 
oud dossiernummer: V75A 
bewaarplaats: doos SV4 
 
 
Kortenberg (Everberg)          
Heuvelstraat-Leeuwerikenstraat 
Van Roey (Covaco Contractors) 
. bouw woningen, appartementsgebouw, zwembad en winkelruimten: inplantingstekeningen, briefwisseling 
(1974-1975) 
oud dossiernummer: 74IJ 
bewaarplaats: doos S12 
  
 
Lier             
Bosstraat/Boomlaarstraat/Mechelsesteenweg/Smedenstraat 
gemeentebestuur 
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i.s.m. studiebureau J. Verstockt 
. BPA Boomlaar: tekeningen (1971-1974) 
oud dossiernummer: V72C 
bewaarplaats: doos S4, rolSV7 
 
 
Lier            
IJzerlaan-Leielaan-Oudstrijderslaan-Lintsesteenweg 
i.s.m. studiebureau J. Verstockt 
. bpa, bestemmingsplans, briefwisseling Sint-Bernarduswijk (1970-1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos SV1, rolSV1 
 
 
Lier             
Mechelpoort 
Lierse Maatschappij van de Huisvesting 
i.s.m. studiebureel Verstockt 
. urbanisatieplan buurt tussen Bosstraat en Mechelsesteenweg: tekeningen (1971-1972) 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: rolSV7 
 
 
Lier            
(Waterschrans) 
Van Cauwenbergh 
i.s.m. architect J. D’Huyvetter 
. verkavelingsplan ‘De Waterschrans’: tekeningen, briefwisseling, foto(doos) (1969-1970) 
. herstructurering en bestemming Ringenhof 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 70D, 71C 
bewaarplaats: dozen S1/S5, rollen S5/S12 
 
 
Machelen            
Bosweg 
gemeentebestuur 
BPA: overeenkomst (1981) 
oud dossiernummer: S15 
bewaarplaats: 
 
 
Malle (Westmalle)           
Dorpskern 
gemeentebestuur 
. BPA dorpskern: tekeningen, briefwisseling (1972-1979) 
oud dossiernummer: 71H 
bewaarplaats: S6/rolS18 
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Malle (Westmalle)           
Hemelstraat 
gemeentebestuur 
. BPA Hemelstraat en omgeving: tekeningen, briefwisseling (1974) 
oud dossiernummer: 73J 
bewaarplaats: S11/rolS35 
 
 
Malle (Westmalle)          
Meirestraat 
gemeentebestuur 
. BPA industriezone: tekeningen, briefwisseling (1973-1977) 
oud dossiernummer: 72H 
bewaarplaats: S7/rol S25-26 
 
 
Malle (Westmalle)           
- 
gemeentbestuur 
BPA sporttereinen Gemeenteheide: voorschriften, briefwisseling (1972-1973) 
oud dossiernummer: 73I 
bewaarplaats: S11 
 
 
Nieuwpoort            
- 
Seghers Investment 
. voorstudie vakantiedorp: tekeningen, briefwisseling, documentatie vakantiewoningen, krantenartikels 
(1974-1975) 
oud dossiernummer: 74C 
bewaarplaats: S12/rolS37 
 
 
Ranst (Emblem)           
- 
Leclair 
i.s.m. studiebureau J. Verstockt 
. verkaveling Het Heiken: tekeningen, briefwisseling (1973-1975) 
oud dossiernummer: V72B 
bewaarplaats: doos SV4, rol SV7 
 
 
Ranst (Oelegem)           
- 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen (IGEAN) 
i.s.m. Stedebouwkundig Studiebureau (Reginald Van Havre en Johan D’Huyvetter) 
. BPA : tekeningen, briefwisseling (1970)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 69B 
bewaarplaats: S1/rol S4 
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Ranst (Oelegem)           
- 
gemeentebestuur 
i.s.m. architecten R. Van  Havre en J. D’Huyvetter 
. BPA Vrieselhof-eigendom De Bergeyck: tekeningen, briefwisseling (1971-1973) 
. ontwerp recreatiecentrum (1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 71E 
bewaarplaats: S6/rolS13 
 
 
Rochefort (Villers-sur-Lesse)        
- 
Groep Seghers Investment 
i.s.m. architecten R. Van Havre en J. D’Huyvetter 
. residentieel park ‘Les Rochettes’ : tekeningen, nota’s, reglementering, briefwisseling, foto(doos) (1973-
1974) 
oud dossiernummer: 72G 
bewaarplaats: doos S8, /rollen S23/S24 
 
 
Schilde (’s-Gravenwezel)          
Hoge Haar 
Van Roey (Covaco Contractors) 
i.s.m. architect R. Van Havre 
. bouw woningen, appartementsgebouw, zwembad en winkelruimten: tekeningen, briefwisseling (1974-1975) 
oud dossiernummer: 74G 
bewaarplaats: doos S12 
 
 
Schoten           
- 
gemeentebestuur 
i.s.m. architect J. D’Huyvetter 
. studie van de groen- en recreatievoorzieningen: tekeningen, briefwisseling (1970) 
. studie/landschappelijke inventaris eigendommen Amerloo, Van Praet, Velghe, Nou de la Houplière (1970-
1971) 
. verkavelingsontwerp Elshoutheide (1970) 
. studie Klein Zeut (1971) 
. studie Botermelk (1970) 
. studie/tekeningen eigendommen Van Der Straeten-Waillet en Della Faille (1970) 
. studie De List van Van Havre: tekeningen, briefwisseling, foto’s (1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 70F, 70G, 70H, , 70I, 70J, 70K, 70L, 70M 
bewaarplaats: dozen S3-S4, rol S8 
 
 
Stabroek (Hoevenen) 
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- (‘De Rekke’) 
M. Peeters 
. verkavelingsstudie: tekeningen, briefwisseling (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 74E 
bewaarplaats: doos S12 
 
 
Vilvoorde (Houtem)          
Kayput 
Inter Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting 
. BPA De Kayput en voorlopige bebouwingsstudie (1982) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos S41, rol S40 
 
 
Vilvoorde (Houtem)       
- 
Inter Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting 
i.s.m. P. Doms 
. bouw sociaal woningcomplex: basisplan, dossier met inplantings-, zonerings-, bestemmings- en 
bebouwingstekeningen, tuinaanleg, briefwisseling (1971-1982)   
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: dozen S20/S25/S41, rollen S14-17/S39-40 
 
 
Vilvoorde (Peutie)          
Ravaart 
cv Providentia 
i.s.m. J. Verstockt en J. D’Huyvetter 
. bpa woonzone: tekeningen, briefwisseling (1971-1976) 
. bpa zone sociale woningbouw, militair tehuis (1972-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: doos SV1, rol SV2 
 
 
Vilvoorde (Peutie)          
Vilvoordsebaan 
gemeentebestuur 
i.s.m. studiebureau J. Verstockt 
. bpa sportcentrum: tekeningen, briefwisseling (1971-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos SV2, rol SV2 
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Vorselaar            
Bergstraat 
diverse eigenaars 
. verkavelingsplan (1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 71G 
bewaarplaats: S6 
 
 
Wijnegem            
- 
Eurimobel 
. BPA gronden Fort 1: voorstudie, tekeningen (1972) 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: doos S9, rol S35 
 
 
Zandhoven            
Bogaereweg-Liersebaan 
A. en J. Van Cauwenbergh  
i.s.m. architect J. D’Huyvetter 
. verkavelingsontwerpen ‘De Bergen’: tekeningen (1969-1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B, nrs. 450, 451, 455, 456 
oud dossiernummer: 70M  
bewaarplaats: doos S4 
 
 
Zandhoven            
- 
Intercommunale voor Grondbeleid en Expansie (IGEAN) 
i.s.m. architecten R. Van Havre en J. D’Huyvetter 
. uitbreiding woonzone: tekening (1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 70N 
bewaarplaats: doos S4, rol S9 
 
 
Natuurpark Scheldeland          
. zoneringsplan (1966-1968) 
oud dossiernummer: SW5 
bewaarplaats: 
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6. WEDSTRIJDEN 
Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent morgen, Gent, 1970: wedstrijdreglement, plannen, survey 
(opgenomen in de bibliotheek) 
 
Interleuven, Leuven 2000, Leuven, 1974: wedstrijdreglement, plannen, survey (opgenomen in de bibliotheek) 
 
7. PROJECTDOSSIERS ANDERE ARCHITECTEN 
Groep Planning 
Oostende 
- 
stadsbestuur 
. heraanleg LeopoldII-laan e.a. (omgeving casino): tekeningen (1985) 
 
Jo Crépain 
Antwerpen 
- 
Kairos 
. ontwerp ‘Nieuw Zuid’ - kantoorcomplex: toelichtings- en verantwoordingsnota (z.j.) 
 
 
8. VARIA 
kaarten MGI provincie en stad Antwerpen (jaren 1960)      
bewaarplaats: S0 
 
8.1. Expertises 
 
Antwerpen            
Belgiëlei 
opdrachtgever: Pieters 
. expertise schade woning (1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: -  
bewaarplaats: doos A3 
 
 
Antwerpen 
Mechelsesteenweg 140 
opdrachtgever: I. Storms 
. expertise appartement  (1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7900 
bewaarplaats: doos A70 
 
 
Antwerpen 
Meir 58 
opdrachtgever: AGM 
. expertise eigendommen Antwerpen, Berchem en Beveren (1982-1985) 
huidige status: - 
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kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos A81 
 
 
Antwerpen 
Viaduct-Dam 88, 104, 106 
opdrachtegever: R. Verhille 
. kopie tekening toestand jaren 1920-1930  
. expertise bedrijfspand voormalig Chocolat Meurisse (1987-1988) 
huidige status:- 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos A81 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
Legrellelei 30 
opdrachtgever: Pepermans 
. expertise (1974) 
huidige status: 
kadasternummer: 
oud dossiernummer: 7400 
bewaarplaats: doos A36 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
Van Vaerenberghstraat 32 
opdrachtgever: De Borgher 
. expertise (1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7700 
bewaarplaats: doos A59 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
Van Vaerenberghstraat 94-96 
opdrachtgever: Peeters-Dirix en De Borger 
. expertise woning: briefwisseling (1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8100 
bewaarplaats: doos A73 
  
 
Antwerpen (Borgerhout)          
Sint-Erasmusstraat 49-51 en 51-53 
opdrachtgever: Gijsels en Legoui-Mertens 
. expertise woning: briefwisseling (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
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oud dossiernummer: 8001 
bewaarplaats: doos A71 
 
 
Antwerpen (Deurne)          
Morkhovenlei 90-92 
opdrachtgever: Degreef 
. expertise (1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 6503 
bewaarplaats: doos A5 
 
Berlaar 
Dorpsstraat 43 
opdrachtgever: Ceulemans 
. expertise: briefwisseling (1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7600 
bewaarplaats: doos A55 
 
 
Berlaar 
Rameyen 
opdrachtgever:R. De Cock De Rameyen 
. expertise eigendommen: briefwisseling (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 8000 
bewaarplaats: doos A71 
 
 
Brasschaat 
Simonslei 13 
opdrachtgever: Schepens 
. expertise: briefwisseling (1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 7600 
bewaarplaats: doos A55 
 


