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Inventaris archief Peter Seeger (1913-1995) 
 
 
2. Personalia 
. opleiding Antwerpse Academie 
standtekening, Klein Trianon in Parijs, tekening orden, Prijskamp 1931-1932 
diploma 1937/1939 (in kader) 
. KMBA-diploma (z.j.) (in kader) 
 
 
3. Projecten architectuur 
3.1. België 
Antwerpen          
Adm. De Boisotstraat 
Ries 
. ontwerp woning (1948)* 
 
Antwerpen 
Adm. De Boisotstraat 
Driesen 
. bouw woning: tekeningen (1950) 
 
Antwerpen 
Belgiëlei 
J. Voets 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, inrichting, lastenboek (1954-1956) 
 
Antwerpen 
Beschavingstraat 
H. Poelmans 
. bouw woning (1946) 
 
Antwerpen 
Bolwerkerstraat 
- 
veranderingswerken woning (z.j.) 
 
Antwerpen 
Bredastraat 
L. De Meulemeester 
. veranderingswerken woning: plan (z.j.) 
 
Antwerpen          op rol 
Breydelstraat 
- 
. veranderingswerken cinema Plaza (z.j.) 
 
Antwerpen 
Cuperusstraat 
E. Maes 
i.s.m M. Verrcammen 
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. afbraak en bouw appartementsgebouw: plan, lastenboek (1965-1969) 
 
Antwerpen 
Frankrijklei-Kipdorpvest 
R. Van Der Voort 
ism J. Somers 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, lastenboeken (1952-1953)* 
 
Antwerpen 
Graaf Van Hoornstraat 
Gebr. Janssens 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1959) 
 
Antwerpen 
Italiëlei 
Hiel & Suys 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1964) 
 
Antwerpen 
Korte Klarenstraat 
G. La Roche 
. afbraak bestaande gebouw+bouw kantoorgebouw: tekeningen, lastenboek (1959-1960) 
 
Antwerpen 
Korte Van Peltstraat 25 
Ries-Focketijn 
. heropbouw woning: opmeting, tekeningen, lastenboek (1948) 
 
Antwerpen 
Lange Leemstraat 
W. Bethell 
. veranderingswerken winkelhuis (1924) 
. veranderingswerken winkelhuis olv P. De Jongh (1937) 
. veranderingswerken winkelhuis (z.j.) 
 
Antwerpen 
Lange Lozannastraat 219 
Chabot-Van Gele 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, inrichting, detail (1955) 
 
Antwerpen 
Louizastraat-Koninginstraat 
stadsbestuur 
ism M. Vercammen 
. moderniseringswerken stadsschool: tekeningen, opmeting, lastenboek (1960-1963) 
 
Antwerpen 
Maarschalk Gerardstraat 
H. Jacquemotte 
. veranderingswerken n.o.v. Somers en Montigny (1932) 
. afbraak bestaande woning + bouw appartementsgebouw: tekeningen, inrichting, lastenboek (1960) 
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Antwerpen 
Minderbroedersstraat 
Metaalmaatschappij Henrichs en Verhaegen 
i.s.m. J. Jacobs en G. Vinck 
. veranderingswerken kantoorgebouw en werkplaats: tekeningen, lastenboek (1948-1949) 
 
Antwerpen 
Minderbroedersrui 
Laureyssens 
. bouw kantoorgebouw: tekeningen (1971) 
 
Antwerpen 
Mozartstraat 24-26 
nv SIMO (A.L. Verheyen) 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, briefwisseling, inrichting, lastenboek (1961) 
 
Antwerpen 
Nerviërsstraat 
Dewalsche 
. ontwerp appartementsgebouw (z.j.)* 
 
Antwerpen 
Noorderlaan 
Allis-Chalmers 
. bouw stapelplaats: tekeningen, lastenboek (1963) 
 
Antwerpen 
Noorderlaan 
Et. Zeebroek 
. bouw stapelplaats: voorontwerpen, tekeningen, lastenboek (1958)* 
 
Antwerpen 
Paardenmarkt 108-116 
nv Antwerps Houtimport 
. afbraak bestaande eigendommen en bouw kantoorgebouw: tekeningen, inrichting, lastenboek (1961) 
 
Antwerpen 
Orgelstraat 
Verhaert 
. bestaande toestand woning (1941) 
. bouw appartementsgebouw: presentatietekeningen, tekeningen (1941)* 
 
Antwerpen 
hoek Paardenmarkt 108-Rodestraat 
Bastin 
. bouw winkelhuis: tekeningen, inrichting (1972) 
 
Antwerpen          op rol  
hoek Plantin Moretuslei-Mercatorstraat 
Tolkowsky 
. voorontwerp appartementsgebouw (z.j.) 
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Antwerpen          op rol 
Provinciestraat 
Willemen 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1946) 
 
Antwerpen 
Rubenslei 18 
- 
. veranderingswerken woning: foto (1950) 
 
Antwerpen          op rol 
Rubenslei 
- 
. voorontwerpen appartementsgebouw (z.j.) 
 
Antwerpen 
Sint-Jozefstraat 
Gebr. Thibaut 
. bouw woning met magazijn: tekeningen, lastenboeken (1946) 
 
Antwerpen 
Steenhouwersvest 
H. Nemsdael 
. uitbreiding appartementsgebouw (1944) 
 
Antwerpen 
hoek Teniersplaats-Kipdorp 
Maldoy 
. veranderingswerken winkelhuis: tekeningen (1958) 
 
Antwerpen 
hoek Van Ertbornstraat-Victorieplaats 
A. Van Gorp 
. bouw appartementsgebouw met café op 2 laagste verdiepingen: tekeningen (1939)* 
 
Antwerpen (Berchem) 
Grote Steenweg 
F. Veekens 
. veranderingswerken woning (1959) 
 
Antwerpen (Berchem) 
Leopold De Vriestraat 
T. Van Gils 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1939) 
 
Antwerpen (Berchem) 
Ruytenburgstraat 
W. Moortgat 
. veranderingswerken woning: tekeningen, lastenboeken (1975) 
 
Antwerpen (Borgerhout) 
Kistemaeckersstraat 
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Gebr. Laureyssen 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (z.j.) 
 
Antwerpen (Borgerhout) 
Stenenbrug 21-25 
H. Wellens 
. veranderingswerken woning: bestaande toestand nr. 21 (1946 nov Oyen), tekeningen, lastenboek (1949) 
 
Antwerpen (Borgerhout) 
hoek Stenenbrug-Engelselei 
Wellens-Bogaerts 
. afbraak + bouw winkel-, werk- en wooncomplex: tekeningen, lastenboek (1955-1963) 
. verbouwingswerken werkplaats (z.j.) 
 
Antwerpen (Borgerhout) 
Tuinbouwstraat 
P. Van Nereaux 
. bouw woning: tekeningen (z.j.)  
 
Antwerpen (Borgerhout) 
Van Geertstraat 
Laureyssens 
. heropbouw woning (1949) 
 
Antwerpen (Deurne)        + op rol 
Tweemontstraat  
Algemene Onderneming Chabot 
. bouw kantoorgebouw: tekeningen, lastenboek (1969) 
 
Antwerpen (Ekeren) 
F. Verbieststraat 
Laureyssens en Cie 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1967) 
 
Antwerpen (Ekeren) 
Kapellensteenweg 
L. Troch 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, lastenboek (1964) 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Elsdoncklaan 
J. Van Tieghem 
. bouw woning: tekeningen (1938)* 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Hof Van Tichelenstraat (nieuwe verkaveling) 
verschillende eigenaars 
i.sm. K. Jacobs 
. bouw woningen/appartementsgebouwen: modelwoningen, tekeningen, lastenboek (1954)* 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Meerlenlaan 
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Seeger-Goossens 
. bouw tweewoonst: tekeningen (1936)  
 
Antwerpen (Wilrijk) 
hoek Meerlenlaan-Woudlaan 
L. Van Bogaert 
. bouw woning: tekeningen (1937)* 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Palmenlaan (Nieuw Park) 
Thibaut-Van Trappen 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek, inrichting (1955) 
 
Antwerpen (Wilrijk)         op rol 
hoek Pierebeekstraat-Pastoor de Conincklaan 
Y. Hekkers 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (z.j.) 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Sorbenlaan 
Antwerpse Houtimport/J. Demeulemeester 
. bouw woning: tekeningen, inrichting, lastenboek (1951-1952) 
. veranderingswerken (1957) 
 
Antwerpen (Wilrijk)         op rol 
-  
J. Van Dieren 
. ontwerp woning (1940) 
 
Brasschaat          op rol 
Bredabaan 
Ivens 
. veranderingswerken woning (z.j.) 
 
Brasschaat 
Bredabaan 
Vandael 
. opmeting woning (z.j.) 
 
Brasschaat 
Gabriëllelei 
L. De Meulemeester 
. bouw dubbelwoning: tekeningen, lastenboek (1957) 
ps. plan nov P. Hahn voor een woning Gabriëllelei 2 uit 1953 bijgesloten 
 
Brasschaat 
Kapelsesteenweg 
F. Puylaert 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, details, lastenboek (1963) 
 
Brasschaat 
Voshollei 
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Coates 
. bouw woning: tekeningen, inrichting, lastenboek (1961) 
 
Edegem 
Pieter Van Den Bemdenlaan 
H. Van Triest 
ism M. Vercammen 
. bouw woning: plan, lastenboek (1970) 
 
Edegem           op rol 
wijk Molenveld 
verschillende bouwheren 
. bouw woningen: tekeningen (z.j.) 
 
Edegem 
Prins Boudewijnlaan 
W. Bethell-Bulcke 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek (1953) 
 
Houthalen 
- 
- 
. voorontwerp mijnwerkerswoning (z.j.) 
 
Hove 
Bouchoutsesteenweg 
Sips 
. bouw dubbelwoning: tekeningen, lastenboek (1959)  
 
Kapellen 
Jagersdreef 
Roeyackers 
. veranderingswerken woning (z.j.) 
 
Kapellen 
Middendreef-Vijfde dreef 
C. Callot-Van Groeningen 
. bouw woning: tekeningen (1962) 
 
Kapellen         op rol 
Roerdompstraat 
L. Laureyssens 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
 
Malle (Westmalle) 
baan Antwerpen-Turnhout 
J. Vandael 
. bouw zwemdok (z.j.) 
 
Malle (Westmalle) 
baan Antwerpen-Turnhout 
E. Vanheste 



 8 

. bouw woning: tekeningen, inrichting (1953) 
 
Mol 
Kapellestraat 
P. Van Buggenhout-Theeuws 
. bouw woning: tekeningen (1953-1954) 
 
Mortsel 
hoek Antwerpsesteenweg-Ridder Van Ranstlei 
sa L’Alliance 
. bouw bouw benzinestation (1950) 
 
Schilde 
hoek Consciencelaan-Schoolstraat 
P. Van Genk 
. ontwerp woning (1946) 
 
Schilde 
Kasteeldreef 
Bestuur der Gebouwen-Gebouwenfonds der Rijksscholen 
i.s.m. M. Vercammen 
. schetsontwerp (1968) 
. speciale lokalen (1973) 
. bouw schoollokalen: tekeningen, briefwisseling, lastenboeken (1975-1979) 
 
Schilde (’s-Gravenwezel) 
Bellemond/Hof ter Linden 
H. Wellens-Bogaerts 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek (1959) 
 
Schoten           op rol 
- 
- 
. bouw tweewoonst: tekeningen (z.j.) 
 
Temse 
Kasteelstraat 
ism M. Vercammen 
. veranderingswerken woning: opmeting, voorontwerp (1971) 
 
Tervuren 
Grensstraat 
P. Assersohn 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1941)* 
 
 
3.2. Buitenland 
- 
 
3.3. Niet geïdentificeerd 
. benzinestation (z.j.)* 
. rijwoning (z.j.) op rol 
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. landhuis (z.j.)*
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7. Projectdossiers i.s.m. stagemeester Frans Dens 
 
Antwerpen 
Jan Van Rijswijcklaan 
Rosenfeld 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1931) 
 
 
Antwerpen 
hoek Jan Van Rijswijcklaan-Korte Lozanastraat 
- 
. bouw appartementsgebouw: tekening (z.j.) 
 
Antwerpen 
Kolonielaan 
H.A. Ritzen 
. bouw woning: tekeningen (1934) 
 
Antwerpen 
Mechelsesteenweg 
Govaerts 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1929) 
 
Antwerpen 
Pelikaanstraat 
Maatschappij Pelikaan 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1932) 
 
Antwerpen 
Prins Alberlei 
L. Goldmuntz 
i.s.m. G. Van Meel 
. bouw appartementsgebouw: plan (1936) 
 
Antwerpen 
hoek Van Den Nestlei-De Boeystraat 
L. De Backer 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1928) 
 
Antwerpen 
Van Eycklei 
- 
. veranderingswerken appartementsgebouw: tekeningen (1931) 
 
- 
- 
L. Deneef 
. bouw woning: aanwijzertekening voorgevel 
 
 


