
Inventaris archief Herman Huygh (1923-1977) 
 
1. Oude inventarissen 
- 
 
2. Personalia 
1.1. Biografie 
 
1.2. Opleiding  
1.1. Studentenleven 
. karikatuur ‘’t Gezellig Jorreke’ (1942-1943) 
. karikatuur ‘Symphonie in ‘t 4e jaar’ (1944) 
bewaarplaats: plannenkast 
 
1.2. Cursussen 
Altimetrie en landmeten (4de jaar) 
Constructieleer: deuren, trappen, ramen, kappen en daken, spanten en gebinten 
Kunstphilosphie en geschiedenis 
Schaduw en steensnede (2de jaar) 
 
1.3. Ontwerpen 
2de jaar-atelier Berger (1941-1942) 
orden, metselverbanden, kraagsteen, schouw 
 
3de jaar-atelier Wittocx (1942-1943) 
. opmetingstekeningen (1943) 
. prijskamp schrijnwerk, steensnede 
. deuren, roosteringen en ankers, schuifraam, spanten, constructieleer 
. techniek van het kantoor 
 
4de jaar-atelier Stynen 
. ontwerp tuinhek met poortje (1943) 
. ontwerp minimumwoning voor bediende (1944) 
. onderdelen van gebouwen; kolommen; kelderingen-keldermonden; trappen; oriëntering; natuursteen 
(1943/1944); fundering op staal; constructie van muren; bouwmethoden; roosteringen en vloeren 
. prijskamp 1944: vakantiehuis met boothuis 
. wachtzaaltje op het einde van een autobuslijn 
 
5de jaar-atelier De Mol 
ontwerp notariswoning op den buiten (1945) 
ontwerp appartementsgebouw (1945) 
landhuis in de Kempen (1945) 
 
6de jaar-atelier De Mol 
ontwerp voor een landelijk museum (1946) 
internationaal centrum voor studenten architecten (1946) 
ontwerp meisjesschool voor een tuinwijk (1946) 
winkelpui (1946) 
monument in een park (z.j.) 
 
7de jaar-atelier De Mol 



ontwerp bioscoop, café en bowling (1947) 
tentoonstellingspaviljoen van een dagblad (1947) 
pompstation met café (1947) 
niet-gelokaliseerde of niet-gedateerde tekeningen 
. schaduwwerking, projecties 
. schetsen allerlei (1942-1944) 
 
schetsen voor een casino (eindexamen 1944), handelsbeurs en yachtclub 
 
1.3. Loopbaan 
- 
 
1.4. Onderzoek en documentatie 
o.m. krantenknipsels, uittreksels tijdschriften, briefwisseling allerlei (o.m. reactie van H. Huygh op het 
Vlaanderennummer over de Pelgrimbeweging), ontwerp grafsteen H.J. Huygh 
 
6de jaar 1939-1940: tekeningen bibliotheek (n.o.v. J. Gijsen, F. Goormans, V. Verreydt en W. Peeters) 
 
 
 
3. Projecten 
3.1. België 
 
1. Antwerpen            
Abdijstraat 
opdrachtgever: Annbas 
. veranderingwerken winkelhuis: briefwisseling (1963) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 237 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
2. Antwerpen            
Abdijstraat 
opdrachtgever: A. De Keuster 
. veranderingswerken woning: plan (1949) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 237 
bewaarplaats: doos 
 
 
3. Antwerpen            
Abdijstraat 
opdrachtgever: C. Serneels 
. veranderingswerken winkelhuis: tekeningen, briefwisseling (1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 218 
bewaarplaats: doos 
 



 
4. Antwerpen     
Amerikalei 
opdrachtgever: L. Kempeneers 
. afbraak woning (1972)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
5. Antwerpen                
Anselmostraat 
opdrachtgever: P. Van Geert 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1951) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 129/rol 
bewaarplaats: doos 
 
 
6. Antwerpen            
Bosmanslei 
opdrachtgever: Schutyser 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1973)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 287 
bewaarplaats: doos 
 
 
7. Antwerpen            
Edward Pecherstraat 
opdrachtgever: J. en J. Reusens 
. bouw wooncomplex: tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 161 
bewaarplaats: doos 
 
 
8. Antwerpen            
Grote Goddaert/Minderbroedersrui 
opdrachtgever: W. Dewith 
. veranderingswerken woning: tekeningen, lastenboek (1958-1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 194 
bewaarplaats: doos 
 
 
9. Antwerpen            



Harmoniestraat 
opdrachtgever: J. Van Huffel 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 309 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen 
Londenstraat 17-19 
opdrachtgever: C. Rubinstein 
. veranderingswerken winkelpui: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: rol 
 
 
10. Antwerpen                
Markgravelei-Lockaertstraat-Lange Lozanastraat 
Gasthuiszusters Antwerpen 
. veranderingswerken Sint-Camillusgesticht nov L. De Vooght: tekeningen (1928) 
. veranderingswerken sanatorium Sint-Camillus: tekeningen (1936) 
. uitbreiding radiografie Sint-Camillusgesticht-afdeling C. Teichmann n.o.v. G. Van Meel: tekeningen (1948) 
. uitbreiding slaapzalen verpleegsters C. Teichmangesticht nov Van Meel: tekeningen (1949) 
. inkomdeuren n.o.v. G. Van Meel: tekeningen (1951) 
. uitbreidingswerken C. Teichmangesticht: tekeningen (1954) 
. uitbreidingswerken C. Teichmangesticht en Sint-Camillusgesticht: tekeningen (1953-1955) 
. veranderingswerken klooster: tekeningen (1955) 
. uitbreiding Sint-Camillusgesticht: ontwerp, tekeningen, briefwisseling (1953-1961)  
. situatietekeningen Sint-Camillusziekenhuis en Const. Teichmanngesticht (1964-1966)  
. radiografie (1967) 
. wachtzaal (1968) 
. aanpassing kapelruimte: tekeningen (1968) 
. voorontwerpen Instituut C. Teichmann-Disca (1969) 
. verbindingsgang (1972) 
. veranderingswerken: tekeningen (1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 150/160/165/263/265 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
11. Antwerpen 
Markgravelei 124 
opdrachtgever: J. D’Hoore 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 



 
 
12. Antwerpen           
Mechelsesteenweg 
opdrachtgever: P. Van Oekel 
. veranderingswerken woning: tekeningen, lastenboek (1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 206/rol 
bewaarplaats: doos 
 
 
13. Antwerpen            
Mechelsesteenweg 
opdrachtgever: L. Van Der Straeten 
. nota ivm bouw appartementsgebuw 
. inrichting appartement (1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
14. Antwerpen                
Nassaustraat 
opdrachtgever: G. Naets 
. veranderingswerken havenapotheek: tekeningen, lastenboek (1961) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 219 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
15. Antwerpen                
Paardenmarkt 
opdrachtgever: R. Krols 
. tekeningen bestaande toestand en veranderingswerken (1939) 
. veranderingswerken apotheek Sint-Antonius: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 207 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
16. Antwerpen           
Schilderstraat 
opdrachtgever: R. Kortleven 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling (1961-1962) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 225, rol  
bewaarplaats: doos 



 
 
17. Antwerpen            
Sint-Jacobsmarkt 
opdrachtgever: V.T.B. 
. veranderingswerken kantoor: tekeningen (1948) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
18. Antwerpen           
Sint-Paulusstraat 
opdrachtgever: stadsbestuur 
in samenwerking met architect L. Williame 
. restauratie Sint-Pauluskerk - toren: opmetingstekeningen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto’s 
(1969-1975) 
incl. aanwijzers Van Straelentoren n.o.v. F. Peeters (1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
19. Antwerpen                 
Van Maerlantstraat-Goudbloemstraat 
opdrachtgever: vzw Goudblomme 
in samenwerking met R. Van Hekken 
. veranderingswerken rusthuis H. Juliana n.o.v. A. Verschueren (1971) 
. bestaand gebouw (1974) 
. veranderingswerken bejaardencentrum rustoord Goudblomme: tekeningen (1974-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 295 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
20. Antwerpen             
Van Peltstraat 
opdrachtgever: Gasthuiszusters van Antwerpen 
. bouw moederhuis Sint-Gabriël: voorontwerp, tekeningen (1953-1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 151 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
21. Antwerpen           
Van Schoonbekestraat 
opdrachtgever: Gasthuiszusters Antwerpen 
. voorontwerp verpleegstersschool nov Van Meel (1952) 



. bouw verpleegstersschool: tekeningen (z.j.) 

. bouw verpleegstersschool Sint-Berlindis: voorontwerp (1954), tekeningen (1956-1958) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 157 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Antwerpen 
Vestingstraat 73-75 
opdrachtgever: Liévin 
. veranderingswerken kapper: tekening(1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
22. Antwerpen               
Wetstraat 
opdrachtgever: A. Raes 
. bouw woning n.o.v. G. Van Meel: tekeningen (1948) 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling (1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 261 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
23. Antwerpen              
Zaanstraat en omgeving 
opdrachtgever: M. Dupont 
. bouw premiewoning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1949-1952) 
incl. stedenbouwkundige voorschriften voor de buurt 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 120 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
24. Antwerpen 
- 
opdrachtgever: - 
in samenwerking met beeldhouwer Maurice Van Reeth 
. wedstrijdontwerp vrijheidsmonument Antwerpen aan de Schelde (1949) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
25. Antwerpen (Berchem)         



Berchemlei 
opdrachtgever: Vandael 
. bouw woning: schets, briefwisseling (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 136g 
bewaarplaats: doos 
 
 
24. Antwerpen (Berchem)          
Cogels Osylei 
opdrachtgever: L. Jansen 
. veranderingswerken woningen: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 142 
bewaarplaats: doos 
 
 
25. Antwerpen (Berchem)                  
Cornelis Jaspersstraat 
opdrachtgever: M.B. Desfossez 
. bouw woning: voorontwerpen, tekeningen, briefwisseling, lasteboek (1949-1951) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 118 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
26. Antwerpen (Berchem)         
hoek Diksmuidelaan-Rode Kruislaan 
opdrachtgever: - 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
27. Antwerpen (Berchem)             
Driekoningenstraat 
opdrachtgever: Coppiters 
. veranderingswerken nov J. Somers (1939)* 
. veranderingswerken nov J.A. Pots (1948) 
. uitbreiding winkel ‘Ganterie Regina’: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1955) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:168 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
28. Antwerpen (Berchem)          



Generaal Lemanstraat 
opdrachtgever: C. Kemps 
. veranderingswerken appartementswoning: tekeningen (1969) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 271 
bewaarplaats: doos 
 
 
29. Antwerpen (Berchem)          
Jupiterstraat 
opdrachtgever: F. Fromont 
. bouw dubbelwoning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1955-1956) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 166 
bewaarplaats: doos 
 
 
30. Antwerpen (Berchem)              
Jupiterstraat 
opdrachtgever: L. Verboven 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1958) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 193 
bewaarplaats: doos 
 
 
31. Antwerpen (Berchem)              
Kardinaal Mercierlei 
opdrachtgever: P. Arts 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1964-1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 245 
bewaarplaats: doos 
 
 
32. Antwerpen (Berchem)          
Ringlaan 
opdrachtgever: Ch. Serneels 
. bouw appartementsgebouw: voorontwerp, briefwisseling (1959) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 199 
bewaarplaats: doos 
 
 
33. Antwerpen (Berchem)              
Grote Steenweg 
opdrachtgever: J. Clinck 



. bouw appartementsgebouw: tekeningen, briefwisseling (1957-1962) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 182 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen (Berchem) 
Statiestraat 25 
opdrachtgever: - 
. veranderingswerken restaurant  (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: rol 
 
 
34. Antwerpen (Berchem)              
Wasstraat 
opdrachtgever: Smout 
. bouw woning met garage: tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127/31 
bewaarplaats: doos 
 
 
35. Antwerpen (Berchem)          
- 
opdrachtgever: R. De Keuster en R. Kortleven 
. schetsontwerpen woning (1956) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 180 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
36. Antwerpen (Borgerhout)          
Bacchuslaan 
opdrachtgever: L. Dierick 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1953-1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 146 
bewaarplaats: doos 
 
 
37. Antwerpen (Borgerhout)              
Bikschotelei 
opdrachtgever: A. Gobin 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1959-1963) 
huidige status: - 



kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 200 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
38. Antwerpen (Borgerhout)          
Kroonstraat 
opdrachtgever: Mariën 
. veranderingswerken winkel: tekeningen (1959) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
39. Antwerpen (Borgerhout)          
Luchtvaartstraat 
opdrachtgever: H.L. Van Hees 
. bouw woning: tekeningen (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 147 
bewaarplaats: doos 
 
 
40. Antwerpen (Borgerhout)          
Turnhoutsebaan 
opdrachtgever: J. Roodhooft 
. bouw appartementsgebouw: voorontwerp (1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
41. Antwerpen (Deurne)           
August Van De Wielelei 
opdrachtgever: G. Lippens 
. bouw werkplaats: tekeningen (1958) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 183 
bewaarplaats: doos 
 
 
42. Antwerpen (Deurne)       
August Van De Wielelei 
opdrachtgever: G. Lippens 
. bouw woning: voorontwerp, briefwisseling (1964-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 241 



bewaarplaats: doos, rol 
 
 
43. Antwerpen (Deurne)        
Basselierstraat 
opdrachtgever: Derkinderen-Steurs 
. bouw woning: tekeningen (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 138/2 
bewaarplaats: doos, plannekast 
 
 
44. Antwerpen (Deurne)         
Basselierstraat 
opdrachtgever: A. Hermans 
. bouw woning: ontwerpen, tekeningen, lastenboek (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 138/2/141 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
45. Antwerpen (Deurne)          
Basselierstraat 
opdrachtgever: L. Stappaerts 
. bouw woning: tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 138 
bewaarplaats: doos 
 
 
46. Antwerpen (Deurne)           
Boekenberglei 
opdrachtgever: kerkfabriek 
. herstel oorlogsschade Sint-Jozefskerk: briefwisseling (1948-1951) 
. aanpassingswerken (1963) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
47. Antwerpen (Deurne)          
hoek Boekenberglei-Drakenhofstraat 
opdrachtgever: kerkfabriek 
. bouw gildenhuis/gemeenschapszaal-boekerij: voorontwerp, tekeningen, lastenboek (1948-1950) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 116 
bewaarplaats: doos, rol 



 
 
48. Antwerpen (Deurne)          
Boterlaerbaan 
opdrachtgever: F. Mowinckel 
. bouw hangar: tekeningen, briefwisseling (1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 251 
bewaarplaats: doos 
 
 
49. Antwerpen (Deurne)          
Boterlaerbaan 
opdrachtgever: A. Muylle 
. bouw woning: tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.25 
bewaarplaats: doos 
 
 
50. Antwerpen (Deurne)          
hoek Condorlaan-Zwarte Arendlaan 
opdrachtgever: J. De Ceuster/M.C. De L’Arbre 
. bouw appartementsgebouw met apotheek: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1965-1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 253 
bewaarplaats: doos 
 
 
51. Antwerpen (Deurne)          
Cruyslei 
opdrachtgever: H. Meeus 
. bouw appartementsgebouw met winkel: tekeningen, briefwisseling (1956) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 178 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
52. Antwerpen (Deurne) 
Drakenhofstraat 
opdrachtgever: C. Vermeiren 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 



53. Antwerpen (Deurne)          
Hallershofstraat 
opdrachtgever: kerkfabriek 
. veranderingswerken feestzaal Sint-Fredegandus: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1959-1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 197 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
54. Antwerpen (Deurne)          
Herentalsebaan 
opdrachtgever: F. De Roeck 
. bouw winkelhuis: tekeningen (1939) 
. veranderingswerken appartementsgebouw: tekeningen (1955) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 166 
bewaarplaats: doos 
 
 
55. Antwerpen (Deurne)          
Herentalsebaan 
opdrachtgever: A. Vanistendael 
. bouw woning met optiek: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1965-1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 249 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
56. Antwerpen (Deurne)          
Lantaarnhofstraat 
opdrachtgever: F. Brackx 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek (1955) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 167 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
57. Antwerpen (Deurne)          
Muggenberglei 
opdrachtgever: mevr. F. Boen 
. bouw premiewoning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1953-1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 153 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
58. Antwerpen (Deurne)          



Muggenberglei 
opdrachtgever: E. Van Doorslaer 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, briefwisseling (1957-1959) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 185 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
59. Antwerpen (Deurne)         
Ruggeveldlaan 
opdrachtgever: - 
. ontwerp H.Hartkerk (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
60. Antwerpen (Deurne)          
Schotensteenweg 
opdrachtgever: G. Hertogs 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1953-1955) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 149 
bewaarplaats: doos 
 
 
61. Antwerpen (Deurne)          
Sint-Rochustraat 
opdrachtgever: F. De Roeck-Boen 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1951-1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 132 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
62. Antwerpen (Deurne)   
Sint-Rochustraat 
opdrachtgever: F. De Roeck 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 156 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
63. Antwerpen (Deurne)          
Sint-Rochusstraat 
opdrachtgever: E. Van Doorslaer 



. bouw appartementsgebouw: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, foto’s, krantenknipsels (1959-1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 208 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
64. Antwerpen (Deurne)          
Turnhoutsebaan 
opdrachtgever: L. Helsen 
. veranderingswerken winkelhuis: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1951) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 126 
bewaarplaats: doos 
 
 
65. Antwerpen (Deurne)        
Van Hersbekelei 
opdrachtgever: G. Van Averbeke 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1961-1963) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
66. Antwerpen (Deurne)          
Van Loenoutstraat 
opdrachtgever: L. Van Hoeymissen 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
67. Antwerpen (Deurne)          
- 
opdrachtgever: kerkfabriek Sint-Fredegandus 
. bouw Sint-Pauluskerk: schetsen, voorontwerpen, tekeningen, briefwisseling (1957) 
. inrichting/uitrusting   
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 171 
bewaarplaats: doos 
 
 
68. Antwerpen (Deurne)       
- 
opdrachtgever: kerkfabriek Sint-Fredegandus 
. verwarming Sint-Fredegandus (1960) 



huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
69. Antwerpen (Ekeren)          
Oude Baan (Leugenberg) 
opdrachtgever: F. Serry 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1951) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127a 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
70. Antwerpen (Ekeren)          
Merellaan 
opdrachtgever: R. Best 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1960-1963) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 216 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
71. Antwerpen (Ekeren)          
Nachtegaallaan 
opdrachtgever: De Winter 
. voorontwerp woning (19 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 231 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
72. Antwerpen (Ekeren)          
Waterstraat 
opdrachtgever: E. Wouters 
. bouw woning: voorontwerpen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1964-1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 243 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
73. Antwerpen (Ekeren)          
- (Mariaburg) 
opdrachtgever: G. Fauvart 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 



oud dossiernummer: 127/13 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
74. Antwerpen (Hoboken)          
Heidestraat 
opdrachtgever: F. Claes 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 135 
bewaarplaats: doos 
 
 
75. Antwerpen (Hoboken)          
Heidestraat 
opdrachtgever: C. Delvin 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 141 
bewaarplaats: doos 
 
 
76. Antwerpen (Hoboken)          
Heidestraat 
opdrachtgever: C. Delvin 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 141 
bewaarplaats: doos 
 
 
77. Antwerpen (Merksem)         
Akkerbouwstraat 
opdrachtgever: P. Cogghe 
. bouw twee woningen: tekeningen, briefwisseling (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 154 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
78. Antwerpen (Merksem)          
Bredabaan 
opdrachtgever: E. De Clerck 
. verbouwing woning tot winkelhuis met appartement: tekeningen, lastenboek (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 148 
bewaarplaats: doos 



 
 
79. Antwerpen (Merksem)         
Grasbloemstraat 
opdrachtgever: J. Dockx 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127y 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
80. Antwerpen (Merksem)         
J. De Swertstraat 
opdrachtgever: N. Dupont 
. bouw premiewoning: tekeningen, nota’s (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127h 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
81. Antwerpen (Merksem)         
J. De Swertstraat-Van Praetlei 
opdrachtgever: H. Muys 
. bouw winkelhuis: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 174 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
82. Antwerpen (Merksem)         
Grijsdijk 
opdrachtgever: L. Van Osta 
. bouw premiewoning; tekeningen, nota’s, richtlijnen BPA ‘Hof ter Linden’ (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127t 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
83. Antwerpen (Merksem)         
Kasterveldenstraat 
opdrachtgever: L. Verbist 
. bouw woning: tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 145 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 



84. Antwerpen (Merksem)         
Laaglandlaan 
opdrachtgever: J. Degenaers 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 145b 
bewaarplaats: doos 
 
 
85. Antwerpen (Merksem)         
Laaglandlaan 
opdrachtgever: J. Wirken 
.  veranderingswerken woning: tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 145b 
bewaarplaats: doos 
 
 
86. Antwerpen (Merksem)         
Maantjessteenweg 
opdrachtgever: G. Kokelenberg 
. bouw premiewoning: tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127q 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
87. Antwerpen (Merksem)         
Merksemheidelaan 
opdrachtgever: G. Pauwels 
. bouw woning: schetsen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1951-1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127d 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
88. Antwerpen (Merksem)        
Moeshofstraat 
opdrachtgever: J. Verswijver 
. bouw woning: tekeningen (1953) 
. bouw bergplaats: tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 145a/145a.bis 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
89. Antwerpen (Merksem)         



De Wilgen 
opdrachtgever: Schoofs 
. bouw premiewoning: tekeningen, nota’s (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127m 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
90. Antwerpen (Merksem)         
De Wilgen 
opdrachtgever: F. Van Den Bussche 
. bouw premiewoning: nota’s (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127m 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
91. Antwerpen (Merksem)    
- 
opdrachtgever: kerkfabriek 
. vergroting Sint-Bartholomeuskerk n.o.v. J. Huygh: plan (1937) 
. oorlogsschade en herstellingswerken dln. 1-2: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1945-1951) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
92. Antwerpen (Merksem) 
- 
opdrachtgever: kerkfabriek 
. opbouw toren nieuwe Sint-Jozefskerk: briefwisseling, lastenboek (1950-1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
93. Antwerpen (Merksem)         
- 
opdrachtgever: F. Wouters 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.1 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
94. Antwerpen (Wilrijk)          
Boomsesteenweg 



opdrachtgever: W. Jorssen 
. bouw garagecomplex met showroom en burelen²: tekeningen (1971-1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 276 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
95. Antwerpen (Wilrijk)          
Damhertlaan 
opdrachtgever: R. Kortleven 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1957-1958) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 184 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
96. Antwerpen (Wilrijk)          
Eekhoornlaan 
opdrachtgever: L. Van Overloop 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1968-1970) 
. tuinontwerp nov W. Meganck 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 267 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
97. Antwerpen (Wilrijk)          
Golfstraat 
opdrachtgever: E. Claes 
. bouw woning nov A. Segers (1930) 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 134 
bewaarplaats: doos 
 
 
98. Antwerpen (Wilrijk)          
hoek Flamingolaan-Goudvinklaan 
opdrachtgever: L. Wouters/A. De Heegher 
. bouw dubbelvilla: tekeningen, inrichting, briefwisseling (1965-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 248 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
99. Antwerpen (Wilrijk)     
Goudvinklaan (villawijk Elsdonck) 



opdrachtgever: G. Merckx 
. bouw woning: voorontwerpen, verkavelingsreglement (1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 248 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
100. Antwerpen (Wilrijk)          
Hoge Aardstraat-Monnikenplein 
opdrachtgever: Van Geert-Vogels 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, briefwisseling, inrichting, lastenboek (1955-1956) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 163 
bewaarplaats: doos 
 
 
101. Antwerpen (Wilrijk)          
Juul Moretuslei 
opdrachtgever: W. Jorssen 
. voorontwerp bouw appartementsgebouw met showroom, n.o.v. A. Vanhoenacker (z.j.) 
. veranderingswerken tot showroom: tekeningen, briefwisseling (1963-1966)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 234 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
102. Antwerpen (Wilrijk)          
Kleine Doornstraat 
opdrachtgever: W. Jorssen 
. voorontwerp villa (1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
103. Antwerpen (Wilrijk)           
Monnikenplein 
opdrachtgever: Van Geert 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, briefwisseling (1955-1956, 1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
104. Antwerpen (Wilrijk)          
Oosterveldlaan 
opdrachtgever: L. Van Overloop 



. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1961) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 205 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Oosterveldlaan 
opdrachtgever: H. Huygh 
. bouw eigen woning: inrichting (1956) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer:  
bewaarplaats: doos 
 
 
105. Antwerpen (Wilrijk)          
Pierenbeekstraat 
opdrachtgever: G. Parisis 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1965-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 250 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
106. Antwerpen (Wilrijk)          
Pieter Coecke Van Aelststraat 
opdrachtgever: C. Kemps 
. bouw villa: tekeningen, inrichting, briefwisselinglastenboek (1964-1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 239 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
107. Antwerpen (Wilrijk)          
Prof. Picardlaan 
opdrachtgever: R. Meysmans-Kemps 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 292 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
108. Antwerpen (Wilrijk)        
Spoorweglaan-Oosterveldlaan 
opdrachtgever: - 
. bouw Sint-Augustinusziekenhuis n.o.v. G. Van Meel (1938-1939) 
. bouw pediatrie, apotheek, vergaderzaal: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1961-1967) 



. apotheek (1963) 

. radiografie (1967) 

. pediatrie (1967) 

. verloskamers: tekeningen, briefwisseling (1972-1973) 

. inrichting kunstnier: tekeningen (1974) 

. veranderingswerken hartbewaking Sint-Augustinusziekenhuis: tekeningen, briefwisseling, lastenboek 
(1973-1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 232/259/290/307/308 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
109. Antwerpen (Wilrijk) 
Struysbeeklaan 
opdrachtgever: C. De Vocht 
. bouw woning: schetsen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
110. Antwerpen (Wilrijk)          
Voorjaarstraat 
opdrachtgever: A. Meheus 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 302 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
111. Antwerpen (Wilrijk)          
- 
opdrachtgever: kerkfabriek 
. onderhouds- en aanpassingswerken kerk Sint-Jan Evangelist: tekeningen, briefwisseling, lastenboek 
(1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 277 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
112. Antwerpen (Wilrijk)          
- 
opdrachtgever: K. Wouters 
. bouw villa’s: tekeningen (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 291 
bewaarplaats: doos, rol 



 
 
113. Antwerpen (Wilrijk) 
- 
opdrachtgever: - 
. wedstrijdontwerpen Pius X-kerk (1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
114. Asse            
- 
opdrachtgever: Caritas Catholica/Gasthuiszusters Antwerpen 
. uitbreidingswerken nov J. De Roy: tekeningen (1948) 
. bouw nieuw H.Hartziekenhuis: tekeningen, briefwisseling (1959-1965) 
. kinderheil: briefwisseling (1963) 
. veranderingswerken: schetsen, briefwisseling (1974-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 304 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
115. Boechout           
Kardinaal Sterckxstraat  
opdrachtgever: R. Danckaerts 
. bouw premiewoning: tekeningen, nota premies (1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 240 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
116. Bonheiden           
- 
opdrachtgever: CoVaBe 
. bouw kraaminrichting n.o.v. A. Minner en H. Huygh: tekeningen (1962-1963) 
. bouw technische vleugel, dieetkeuken, mortuarium (z..d) 
. bouw radiologie Imeldaziekenhuis: tekeningen (1971-1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 280/rol 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
117. Borsbeek*           
Frans Beirenslaan 
opdrachtgever: A.F. De Becker 
. bouw twee woningen: tekeningen, briefwisseling (1953-1954) 
huidige status: - 



kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 133 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
118. Borsbeek           
Mertensstraat 
opdrachtgever: Van Put 
. bouw woning: tekeningen (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 138/4 
bewaarplaats: doos 
 
 
119. Borsbeek* 
Sprinkhaanstraat 
opdrachtgever: J. Smits 
. bouw woning: tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
  
120. Borsbeek           
- 
opdrachtgever: G. Verhoeven 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.3 
bewaarplaats: doos 
 
 
121. Brasschaat    
Bredabaan 
opdrachtgever: C. Peeters 
. bouw villa: tekeningen (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
122. Brasschaat           
Bredabaan 
opdrachtgever: G. Van Den Bril 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1951) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 131 



bewaarplaats: doos, rol 
 
 
123. Brasschaat           
Charleslei 
opdrachtgever: G. Vermant 
. bouw villa: tekeningen, lastenboek (1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 215 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
124. Brasschaat           
Charleslei 
opdrachtgever: C. van Der Straeten 
. bouw villa: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1960-1962) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 209 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
125. Brasschaat          
Mishaegedreef 
opdrachtgever: P. Van Oekel 
. bouw villa: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1958-1959) 
. bouw bijgebouw (1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 187/247 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
126. Brussel (Ukkel)          
Av. De Floréal 
opdrachtgever: P. Kissel 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1961-1962) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 228 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
127. Diksmuide (Kaaskerke) 
- 
opdrachtgever: vzw Comité voor de Bedevaarten naar de graven van de IJzer 
in samenwerking met R. Van Averbeke 
. bouw IJzermonument: plannnen, krantenknipsels (1952-1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 



bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
129. Duffel             
Guido Gezellelaan 
opdrachtgever: H. Van Winkel-Van Leemput 
. bouw woning: tekeningen (1972-1973)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 286 
bewaarplaats: doos 
 
 
128. Duffel            
Kapelstraat 
opdrachtgever: Pastoor OLV van Goede Wil 
. veranderingswerken parochiehuis: tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 156 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
Duffel 
Kwakkelberg 5 
opdrachtgever: zusters Norbertinessen 
. veranderingswerken meisjesschool: tekening (1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: rol 
 
 
 
130. Duffel            
Leopoldstraat 
opdrachtgever: A. Van Winkel 
. bouw woning: tekeningen, inrichting, briefwisseling (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 137 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
(Duffel)         
Mechelsebaan 
Covabe 
. ontwerp domein Ter Elst-Mostaerdpothoeve: tekening (1969) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 



 
 
131. Duffel            
Mechelbaan 
opdrachtgever: K. Wellens 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1958) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 188 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
132. Duffel            
Oosthoek 
opdrachtgever: E. Van Hamme 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1956) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 179 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
133. Duffel            
Rooienbergstraat-Statiestraat 
opdrachtgever: EZ Norbertinessen Duffel 
. bouw ‘Sint-Nobertuskliniek’: tekeningen (1954-1955) 
. bouw noviciaat: tekeningen (1957-1958) 
. bouw centrale keuken: tekeningen (1963) 
. bouw Kobalt Bom: tekeningen (1968) 
. bouw funerarium: tekeningen (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 300 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
134. Duffel           
Statiestraat 
opdrachtgever: Covabe 
. lagere meisjesschool: tekeningen (z.j.) 
. ontwerp huishoudschool (1969) 
. bouw technische school: tekeningen, briefwisseling, foto’s (1972-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 274/288 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
135. Duffel             
Statiestraat 
opdrachtgever: Covabe 
. bouw woning: tekeningen (1970) 



huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 275 
bewaarplaats: doos 
 
 
136. Duffel            
Statiestraat 
opdrachtgever: Covabe 
. bouw administratiegebouw psychiatrie: tekeningen (1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 279 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
137. Duffel            
Statiestraat 
opdrachtgever: kerkfabriek 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1967-1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 260 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
138. Duffel             
- 
opdrachtgever: kerkfabriek 
. onderhoudswerken Sint-Martinuskerk: briefwisseling, lastenboek (1958) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
139. Duffel            
- 
opdrachtgever: L. Van Winkel 
. bouw villa: tekeningen (1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 255 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
140. Edegem           
Baron de Celleslaan (nieuwe wijk Elsdonk-Molenveld) 
opdrachtgever: J. Van Den Broek (glazenier) 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1956) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 



oud dossiernummer: 155 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
141. Edegem            
Ir. Haesaertslaan 
opdrachtgever: E. Baeyens 
. bouw woning: tekeningen (1962) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 230 
bewaarplaats: doos 
 
 
142. Essen           
Nieuwstraat 
opdrachtgever: Gasthuiszusters Antwerpen 
. bouw gasthuis n.o.v. G. Van Meel: tekeningen (1933) 
. uitbreiding prenataal onderzoek: tekeningen (1956) 
. veranderingswerken Sint-Jozefsziekenhuis: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1961-1967) 
. veranderingswerken kapel: tekeningen, briefwisseling (1968-1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 177/224 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
143. Essen            
Nollekensstraat 
opdrachtgever: Gasthuiszusters Antwerpen 
. veranderingswerken woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1972-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 282 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
144. Halle            
Uilendreef 
opdrachtgever: H. Estercam 
. bouw villa: tekeningen, briefwisseling (1973-1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 289 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
145. Hamont-Achel (Hamont)         
Kloosterstraat 
opdrachtgever: X. Wouters 
. bouw woning met tandartsenpraktijk: tekeningen, lastenboek (1966) 
huidige status: - 



kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 254 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
146. Hasselt (Godsheide)         
Plattevijverstraat 
opdrachtgever: A. Huygh-Van Der Hallen 
. bouw villa: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1958-1959) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 195 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
147. Hemiksem          
Varenstraat 
opdrachtgever: Jan Boeykens 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 136 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
148. Herentals           
Bovenrij 
opdrachtgever: G. Frederix 
. veranderingswerken optiek: tekeningen, briefwisseling (1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 190 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
149. Herentals           
Bovenrij 
opdrachtgever: L. Frederix 
.  veranderingswerken woning met apotheek: tekeningen, lastenboek (1956-1958)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 190 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
150. Herentals           
Grote Markt 
opdrachtgever: Moriaens pvba 
. veranderingswerken winkelhuis: tekeningen, lastenboek (1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 278 



bewaarplaats: doos, rol 
 
 
151. Herentals           
Lanteernpad 
opdrachtgever: Wouters 
. bouw dokterswoning: briefwisseling, lastenboek, inrichting (Van De Ven-keuken) (1960-1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 189 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
154. Herentals 
Nederrij 
opdrachtgever: C.O.O. 
. uitbreidingswerken ziekenhuis; briefwisseling (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
155. Herentals 
Sint-Jobstraat 
opdrachtgever: E. De Ceuster 
. inrichting woonkamer (1952)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
153. Herentals          
Zandstraat 
opdrachtgever: L. Frederix 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, briefwisseling (1956-1957) 
. veranderingwerken winkel: tekeningen, briefwisseling (1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 173/211 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
154. Hove            
J.F. Gellincklaan 
opdrachtgever: J. Van Den Broeck 
. ontwerp woning: tekeningen, briefwisseling (niet uigevoerd, 1950-1951) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 124 
bewaarplaats: doos, rol 



 
 
155. Hove            
J.F. Gellincklaan 
opdrachtgever: L. Van Den Heede 
. bouw woning: ontwerp, lastenboek (1950) 
incl. KB premiewoningen (1948) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 125 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
156. Hove            
weg Kontich-Lier 
opdrachtgever: E. Aerts-Van De Putte 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1955-1956) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 172 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
157. Hove            
Leliestraat 
opdrachtgever: M. Ruys 
. bouw woning: voorontwerpen, tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1953) 
. inrichting studio: tekeningen, briefwisseling (1957-1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 140/203 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
158. Hove            
- 
opdrachtgever: J. D’Hondt 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1955-1957) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 164B 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
159. Kalmthout (Heide)          
Canadezenlaan 
opdrachtgever: Panis-Van Meel 
. voorontwerpen voor J. Walhain (1972) 
. bouw villa: tekeningen, briefwisseling (1973-1974) 
ps. tekeningen voor een eigen zomerlandhuisje in de Zandstraat nov Van Meel uit 1950 
huidige status: - 
kadasternummer: - 



oud dossiernummer: 283 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
 
160. Kapellen           
Klinkersteenweg 
opdrachtgever: M. Rampart 
. bouw woning: tekeningen (1949) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 119 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
 
161. Kapellen            
- 
opdrachtgever: M. Rampart 
. bouw woning: briefwisseling, lastenboek (niet uitgevoerd, 1949) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 119 
bewaarplaats: doos 
 
 
162. Kasterlee (Lichtaart)          
- 
opdrachtgever: L. Frederix 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 209 
bewaarplaats: doos 
 
 
163. Kontich           
Antwerpsesteenweg 
opdrachtgever: M. De Cat 
. bouw woning: tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 136 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
164. Kontich 
- 
opdrachtgever: A. Ooms 
. voorontwerp premiehuis (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 



oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
165. Kontich (Waarloos)     
- 
opdrachtgever: kerkfabriek 
. herstellingswerken Sint-Michaelskerk: tekeningen (1973-1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 281 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
166. Kruibeke           
Molenstraat 
opdrachtgever: Staes-Geerts 
. bouw appartementsgebouw: voorontwerp, briefwisseling, lastenboek (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 299 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
167. Kruibeke (Rupelmonde)         
Bazelstraat 
opdrachtgever: K. De Vos 
. veranderingswerken apothekerswoning: tekeningen (1961-1962) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 229 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
168. Lint            
- 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. herstellings- en onderhoudswerken O.-L.-Vrouwekerk: briefwisseling, lastenboek (1966-1969) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 256 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
169. Malle (Oostmalle)           
Antwerpsesteenweg 
opdrachtgever: Estercam 
. bouw industrieel gebouw: tekeningen, lastenboek, briefwisseling (1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 311 
bewaarplaats: doos 



 
 
170. Malle (Oostmalle)          
Zoerselbaan 
opdrachtgever: E. Franken 
. bouw werkplaats en showroom: tekeningen, lastenboek (1966-1969) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 272/rol 
bewaarplaats: doos  
 
 
171. Malle (Westmalle)         
Beukendreef 
opdrachtgever: - 
. bouw diocesaan huis voor religieuzen: bouwprogramma, ontwerpen (1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
172. Meise            
Roostlaan 
opdrachtgever: M. Ruys 
. bouw woning: voorontwerpen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1969-1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 268 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
173. Meise (Wolvertem)         
Hoogstraat 
opdrachtgever: R. Houman 
. bouw woning met apotheek: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1961-1962) 
. gevelwijziging: tekeningen (1966-1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 210/257 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
174. Melle            
- 
opdrachtgever: Vermeersch 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 301 
bewaarplaats: doos, rol 
 



 
175. Merksplas 
Zwart Goor 
opdrachtgever: Zuster Norbertinessen Duffel 
. pensionaat-landhuis voor meisjes: tekeningen (1962-1963, 1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
176. Mortsel            
Antwerpsesteenweg 
opdrachtgever: Geneeskundig Centrum Distrikt Kontich-Mortsel (DKM) 
. bouw geneeskundig centrum: tekeningen, inrichting, briefwisseling, lastenboek (1970-1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 274 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
177. Mortsel            
Blockxstraat 
opdrachtgever: Peeraer 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 202 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
178. Mortsel    
Damhertenlaan 
opdrachtgever: J. Lembrechts 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1961-1962) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
179. Mortsel            
Dieseghemlei 
opdrachtgever: Ferwerda 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek, briefwisseling (1961-1962) 
ps. voorschriften mbt verkaveling Dieseghemhof 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 213 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 



180. Mortsel            
Drabstraat 
opdrachtgever: J. Huygh-Uytterhoeven 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1961) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 227.164 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
181. Mortsel            
Heldenhuldelaan 
opdrachtgever: C. Michiels 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling (1963-1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 226 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
182. Mortsel            
hoek Liersesteenweg 
opdrachtgever: A. De Keuster 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1956-1959) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 181 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
183. Mortsel            
hoek Liersesteenweg-Heldenhuldelaan 
opdrachtgever: A. De Keuster 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen, briefwisseling, inrichting (1961-1962) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 223 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
184. Mortsel            
- 
opdrachtgever: F. Rooms 
. voorontwerp woning (1963) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 235 
bewaarplaats: doos 
 
 
188. Mortsel 
- 



opdrachtgever: J. Van Den Broeck 
. ontwerp woning: tekeningen, briefwisseling (1950) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
189. Mortsel* 
- 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. wedstrijdontwerp grafmonument ter herdenking van de slachtoffers van het bombardement in 1943: 
tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
186. Nijlen            
Paddekotseheide 
opdrachtgever: J. Raveschot 
. veranderingswerken buitenverblijf: tekeningen, lastenboek (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 159 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
187. Ranst 
(domein Zevenbergen) 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. bouw home voor gehandicapten nov J. Van Camp: tekeningen, lastenboek (1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
188. Schelle            
Fabiolalaan 
opdrachtgever: L. Staes 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 258 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
189. Schilde            
Kasteeldreef 
opdrachtgever: J. Bayet-Salaets 



. bouw villa: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1959-1961) 
ps. enkele vbn., o.m. eigen woning in Oosterveldlaan 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 201 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
190. Schilde            
Riemstraat 
opdrachtgever: L. Kanora 
. bouw villa: tekeningen, lastenboek (1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 204 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
191. Schilde (’s-Gravenwezel)         
Azalealaan (Hof ter Linden) 
opdrachtgever: H. Peeters 
. bouw woning: briefwisseling, lastenboek (1950-1951) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 123 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
192. Schilde (’s-Gravenwezel)        
Bellemond-Boterlaar 
opdrachtgever: F. Van Alsenoy 
. bouw villa: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1961-1963) 
. aanleg zwembad (1974) 
. uitbreiding: tekeningen, foto, lastenboek (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 214/294 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
193. Schilde (’s-Gravenwezel)         
Hof ter Linden 
opdrachtgever: J. Verstraete 
. bouw villa: voorontwerpen, tekeningen, briefwisseling (1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 284 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
194. Schilde (’s-Gravenwezel)         
Hoge Haarstraat 



opdrachtgever: Van Doren 
. bouw woning: aanvraag, tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.24 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
195. Schoten           
A. Ullenslei 
opdrachtgever: Lybaert-Maes 
. bouw woning: tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 138/1 
bewaarplaats: doos 
 
 
196. Schoten           
Eikenlei 
opdrachtgever: P. Mertens 
. bouw premiewoning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.11 
bewaarplaats: doos 
 
 
197. Schoten           
Eikenlei 
opdrachtgever: L. Van De Roye 
. bouw premiewoning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.11 
bewaarplaats: doos 
 
 
198. Schoten           
F. De Ceusterlei 
opdrachtgever: R. Joeman 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127p 
bewaarplaats: doos 
 
 
199. Schoten           
F. De Ceusterlei 
opdrachtgever: C. Mariën 
. bouw premiewoning: tekeningen (1952) 



huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127p 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
200. Schoten           
F. De Ceusterlei 
opdrachtgever: L. Teune 
. bouw premiewoning: tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.20 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
201. Schoten           
Gazellendreef 
opdrachtgever: Van Uffelen en Beyers 
. bouw buitenverblijf: tekeningen, briefwisseling (1965-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 252 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
202. Schoten           
Hagenlei 
opdrachtgever: F. Floren 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127/3 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
203. Schoten           
Hagenlei 
opdrachtgever: L. Van Gaever 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.18 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
204. Schoten           
Hagenlei 
opdrachtgever: G. Van Laken 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 



oud dossiernummer: 127.19 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
205. Schoten           
Heikantstraat 
opdrachtgever: R. Van Looy 
. bouw premiewoning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.22 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
206. Schoten           
Henri Geertsstraat 
opdrachtgever: F. Van Hombeeck 
. bouw premiewoning: tekeningen (1952)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127u 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
207. Schoten           
Kalstraat 
opdrachtgever: E. Galadi 
. bouw woning: schets, tekeningen (1950-1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127b 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
208. Schoten           
Kasteeldreef 
opdrachtgever: J. van Joenerboey 
. bouw woning: tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.30 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
209. Schoten           
Kraaienlei 
opdrachtgever: Verstraeten-Rooms 
. bouw tweewoonst: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.30-31 
bewaarplaats: doos 



 
 
210. Schoten           
buurt Kuipersakkerstraat 
opdrachtgever: Christiaens-Van Gestel 
C. De Vos 
Dons en Beenaerts-Floren 
. bouw premie-dubbelwoningen: tekeningen, briefwisseling (1951-1953) 
. vergroting van één van de woningen: tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127e 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
211. Schoten           
Kuipersakkerstraat 
opdrachtgever: A. Dewitte 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.29 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
212. Schoten           
Kuipersakkerstraat 
opdrachtgever: - 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.27 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
213. Schoten           
Laaglandlei 
opdrachtgever: L. Bourmans 
. bouw premiewoning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.8 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
214. Schoten           
Laaglandlei 
opdrachtgever: J. De Ley 
. bouw premiewoning: tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127x 



bewaarplaats: doos 
 
 
215. Schoten           
Laaglandlei 
opdrachtgever: L. Rooze 
. bouw woning: tekeningen, inrichting (Cubexkeuken), briefwisseling, lastenboek (1949-1950) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 117 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
216. Schoten           
Laaglandlei 
opdrachtgever: L. Symons 
. bouw premiewoning: tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127v 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
217. Schoten           
Laaglandlei 
opdrachtgever: L. Thierens 
. bouw premiewoning: tekeningen (1950) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127w 
bewaarplaats: doos 
 
 
218. Schoten           
Laaglandlei 
opdrachtgever: H. Verachtert 
. bouw premiewoning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.9 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
219. Schoten 
Laaglandlei 
opdrachtgever: - 
. bouw huizenreeks: plan (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 



 
220. Schoten           
Lindenlei 
opdrachtgever: H. Beenaerts en F. Floren 
. bouw dubbelwoning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127g 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
221. Schoten           
Lindenlei 
opdrachtgever: M. Festraets 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.21 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
222. Schoten           
Lindenlei 
opdrachtgever: H. Mombers 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.15 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
223. Schoten           
Lindenlei 
opdrachtgever: A. Van Der Meulen 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127m 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
224. Schoten           
L. Van Hullebuschstraat 
opdrachtgever: H. Wuyts 
. bouw premiewoning: tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127s 
bewaarplaats: doos 
 
 
225. Schoten           



L. Van Hullebuschstraat 
opdrachtgever: J.L. De Weerdt 
. bouw premiewoning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.5 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
226. Schoten           
L. Van Hullebuschstraat 
opdrachtgever: L. Van Etten 
. bouw premiewoning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.28 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
227. Schoten            
Olmenlei 
opdrachtgever: C. Ickx 
. bouw woning: nota’s (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127i 
bewaarplaats: doos 
 
 
228. Schoten           
Olmenlei 
opdrachtgever: R. Blangenois 
. bouw woning: tekeningen, nota’s (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127k 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
229. Schoten           
Olmenlei 
opdrachtgever: C. Ickx 
. bouw woning: tekeningen, nota’s (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127i 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
230. Schoten           
Olmenlei 
opdrachtgever: P. Smets 



. bouw woning: tekeningen, nota’s (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127l 
bewaarplaats: doos, rol  
 
 
231. Schoten           
Olmenlei 
opdrachtgever: H. Van Opstal 
. bouw premiewoning: tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127r 
bewaarplaats: doos 
 
 
232. Schoten           
Olmenlei 
opdrachtgever: Van Droogenbroeck 
. bouw woning: tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127v 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
233. Schoten           
Olmenlei 
opdrachtgever: A.A. Van Tilborgh 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.17 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
234. Schoten           
Ridder W. Van Havrelei 
opdrachtgever: F.J.A. Goetelen 
. bouw woning: tekeningen (1951)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127c 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
235. Schoten           
Ridder W. Van Havrelei 
opdrachtgever: Domhoff 
. bouw woning: tekeningen (1952)  
huidige status: - 



kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127u 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
236. Schoten           
Ridder W. Van Havrelei 
opdrachtgever: L. Langhmans 
. bouw woning: tekeningen (1954)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.26 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
237. Schoten           
Ridder W. Van Havrelei 
opdrachtgever: F. Raeymakers 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.23 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
238. Schoten           
Ridder W. Van Havrelei 
opdrachtgever: E. Van Hees 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127c 
bewaarplaats: doos 
 
 
239. Schoten           
Rodenbergstraat 
opdrachtgever: A. Janssens 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127/4 
bewaarplaats: doos 
 
 
240. Schoten            
Sluizenstraat 
opdrachtgever: A. Verheyen 
. bouw bedrijfscomplex: tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 158 



bewaarplaats: doos 
 
 
241. Schoten           
Winkelstapstraat 
opdrachtgever: E. Spruyt-Muys 
. bouw woning: tekeningen (1955) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 162 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
242. Schoten           
- 
opdrachtgever: Beenserts en Floren 
. bouw woningen en appartement: nota’s 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127g 
bewaarplaats: doos 
 
 
243. Schoten           
- 
opdrachtgever: A. Dons 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1954) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127e 
bewaarplaats: doos 
 
 
244. Schoten           
- 
opdrachtgever: J. Vleminckx 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 127.12 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
245. Sint-Niklaas 
- 
opdrachtgever: Van Overloop 
. veranderingswerken winkelhuis: plan (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 



 
246. Wichelen (Schellebelle)         
Dendermondsesteenweg 
opdrachtgever: R. Van De Velde-Van Vlaanderen 
. bouw woning: voorontwerp, briefwisseling (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 303 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
247. Wijnegem           
J.F. Pittoorsstraat 
opdrachtgever: L. Van Looy 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1951-1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 130 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
248. Wijnegem          
Turnhoutsebaan 
opdrachtgever: COO 
in opvolging van G. Van Meel 
. bouw nieuw gasthuis en godshuis n.o.v. M. de Braey: tekeningen (1895) 
. opmeting oorlogsschade nov C. Dircx 
. bestaande toestand n.o.v. G. Van Meel: tekeningen (1948) 
. herstellings- en veranderingswerken rustoord: tekeningen, briefwisseling, lastenboeken (1948-1959)  
. veranderingswerken: tekeningen, briefwisseling (1965-1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 152, 246 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
249. Wijnegem            
Turnhoutsebaan 
opdrachtgever: T. Michielsens 
. veranderingswerken woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 139 
bewaarplaats: doos 
 
 
250. Wijnegem           
- 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. bouw dienstgebouw en tribune voor voetbalterrein: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1967-1969) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 



oud dossiernummer: 260 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
251. Wijnegem            
- 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. herstel oorlogsschade gemeentehuis: briefwisseling, lastenboek (1969-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 269 
bewaarplaats: doos 
 
 
252. Wijnegem           
- 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. bouw administratief centrum: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1967-1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 260 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
253. Wommelgem           
FortII-straat 
opdrachtgever: J. Dieudonné 
. bouw woning: tekeningen (1953) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 138/3 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
254. Wuustwezel (Gooreind)        
- 
opdrachtgever: Vereniging Parochiale Werken/Zusters van Christelijke Scholen Sint-Jozef Calasanz.  
. herstel oorlogsschade meisjesschool: plan, briefwisseling (1947) 
. uitbreidingswerken: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1949-1954) 
. betegeling schoolplaats (1955) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 121, 167 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
255. Wuustwezel (Gooreind)          
- 
opdrachtgever: kerkfabriek 
. herstellingswerken olv J. Huygh: briefwisseling, lastenboek (1945) 
. herstel oorlogsschade Sint-Jozefskerk (glasramen, torenuurwerk): tekeningen, briefwisseling, lastenboek 
(1949-1960) 



huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
256. Zandhoven            
Omleidingsbaan 
opdrachtgever: A. Gijsels 
. bouw woning: tekeningen (1948) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 112 
bewaarplaats: doos 
 
 
257. Zandhoven           
Molenheide 
opdrachtgever: L. Mariën-Bouwens 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1949-1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 115 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
258. Zandhoven 
- 
opdrachtgever: - 
. ontwerp landelijke woning (1948) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
259. Zoersel (Sint-Antonius)         
Handelslei (domein Bethanie) 
opdrachtgever: Convent van Bethlehem (CoVaBe) 
in samenwerking met J. Van Camp 
. princiepsaanvraag voor ziekenhuis aan Bethanielei (1969) 
. bouw Sint-Jozefsziekenhuis: voorontwerpen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1968-1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 266 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
260. Zoersel (Sint-Antonius) 
Turnhoutsebaan 
opdrachtgever: Zusters Norbertinessen Bethanie 
. bouw werkhuizen: tekeningen (1966-1967) 



huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
261. Zottegem 
- 
opdrachtgever: Vrienden van het kasteel van Egmont en zijn museum 
. restauratie kasteel: briefwisseling, foto’s (1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 



Niet gelokaliseerd/gedocumenteerd 
 
 
- 
- 
De Coninck 
. ontwerp villa: tekeningen (1958) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
serie voorontwerpen premiewoningen en appartementsgebouwen (1951-1954) 
ontwerp rijwoning en vrijstaande woningen (1947-1948) 
ontwerp bungalow (1949) en villa  
ontwerp vakantiewoning 
 
woning Verhoeven in Berchem, Pollet in Borgerhout, Joris in Deurne, Stuer in Merksem, Wouters in 
Merksem, De Weerdt in Schoten, Floren in ? 
 
Sint-Norbertusschool voor verpleegsters: tekeningen (1958) 
 
 
3.2. Buitenland 
Sardinië    
opdrachtgever: Diasarda 
. ontwerp vakantiedorp: tekeningen, briefwisseling, krantenartikels (1965-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Spanje 
. info over internationale wedstrijd voor low budget gezinswoningen (1949) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
6. Wedstrijden 
24. Antwerpen 
- 
opdrachtgever: 
in samenwerking met beeldhouwer Maurice Van Reeth 
. wedstrijdontwerp vrijheidsmonument Antwerpen aan de Schelde (1949) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 



 
113. Antwerpen (Wilrijk) 
- 
opdrachtgever: - 
. wedstrijdontwerpen Pius X-kerk (1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
189. Mortsel 
- 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. wedstrijdontwerp grafmonument ter herdenking van de slachtoffers van het bombardement in 1943: 
tekeningen (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
 
7. Projectdossiers andere architecten 
7.1. Gustaaf Van Meel 
 
Aarschot (Ourodenberg) 
- 
opdrachtgever: - 
. bouw kerk: tekeningen (1943) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen 
Lange Beeldekensstraat 48 
opdrachtgever: A. Van Dessel  
. veranderingswerken ziekenhuis Clementine: tekeningen, lastenboek (1951-1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Antwerpen 
Lange Lozanastraat 
opdrachtgever: Gasthuiszusters Antwerpen 
. bouw verpleegstersschool: tekeningen (1945) 
. parkeerterrein aan inkom: tekening (1946) 
. uitbreiding radiografie Camillusgesticht-afdeling C. Teichmann: tekeningen (1948) 
. veranderingswerken dodenhuis: tekening (1948) 



. aanleg koer en hof richting huizen Markgravelei: tekening (1949) 

. uitbreiding kinderafdeling Camillusgesticht-afdeling C. Teichmann: tekening (1949) 

. uitbreiding slaapzalen verpleegsters van het Sint-Camillusgesticht-afdeling C. Teichmann: tekeningen 
(1949) 
. uitbreiding Camillusgesticht: tekeningen (z.j.) 
. aanpassen oude gevels aan nieuw gedeelte: tekening (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
Antwerpen 
Lockaertsstraat 
opdrachtgever: Gasthuiszusters Antwerpen 
. bouw onderpastorij: tekening (1939) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen 
Mechelsesteenweg 102 
Dr. Vernimmen 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: plannenkast 
 
 
Antwerpen           
Van Schoonbekestraat 
opdrachtgever: Gasthuiszusters Antwerpen 
. voorontwerp verpleegstersschool (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: -  
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen 
Wetstraat 
opdrachtgever: A. Raes 
. bouw dokterswoning: tekeningen (1948) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: -  
bewaarplaats: doos 
 
 



Antwerpen (Berchem)         
hoek Pervijze- en Geluwestraat 
opdrachtgever: kerkfabriek 
. bouw H. Sacramentkerk: schets- en voorontwerpen (1942) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: -  
bewaarplaats: doos, plannenkast 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) 
Te Boelaerlei 
opdrachtgever: Paters Missionarissen H. Hart 
. uitbreiding kerk O.-L.-Vrouw van het H. Hart: schets, tekeningen, lastenboek, nota over kerkenbouw (1951) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: -  
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) 
Te Boelaerlei 
opdrachtgever: Paters Missionarissen H. Hart 
. veranderingswerken Gildenhuis: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1949) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen (Borgerhout) 
Wolfjagerslei 
opdrachtgever: R. Van Mechelen-Huysmans 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek (1952) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen (Deurne) 
Van Notenstraat 
opdrachtgever: T.J. Moonen 
. uitbreidingswerken garage: tekeningen, lastenboek (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)         
Spoorweglaan-Oosterveldlaan 



opdrachtgever: Gasthuiszusters Antwerpen 
. ontwerp geneeskundig instituut: tekeningen (1937-1938) 
. bouw verpleegstersschool: tekeningen, lastenboek (1937) 
. bouw Sint-Augustinusziekenhuis: tekeningen, briefwisseling (1937-1939) 
. ontwerp klooster: tekeningen, lastenboek (1938) 
. ketelhuis en wasserij: voorontwerp, tekeningen (1938) 
. inkom en burelen (1939) 
. bouw kapel/zusterskapel: tekeningen, inrichting (1939, 1942, 1947-1948, 1951) 
. slaapboxen voor verpleegsters: tekeningen (1946, 1951) 
. parkeerterrein (1946) 
. meubilering bureel (1947) 
. dodenhuis (1948) 
. bouw kinderheil: plan (1949) 
. bouw klooster: tekeningen (1949-1951) 
. boxen voor verpleegsters: tekening (1951) 
huidige status: verbouwd 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
Essen 
Nieuwstraat 
opdrachtgever: Kerkfabriek 
. bouw nieuwe O.-L.-Vrouwekerk: tekeningen (1948) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos 
 
 
Essen             
Nieuwstraat 31-33 
opdrachtgever: Gasthuiszusters Antwerpen 
. bouw gasthuis: tekeningen, inrichting (1933-1935) 
. veranderingswerken: tekening (1947) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 177/224 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
Herentals 
Nederrij 
opdrachtgever: - 
in samenwerking met F. Dens 
. bouw nieuw ziekenhuis: tekeningen (1935-1939) 
. uitbreiding: plan (1946) 
. verandering bestaande oud gasthuis in moederhuis: tekeningen, lastenboek (1942, 1949) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 



bewaarplaats: doos, rol, plannenkast 
 
 
Kalmthout 
Zandstraat 
opdrachtgever: G. Van Meel 
. bouw buitenverblijf: tekeningen (1950) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
7.2.  
Duffel 
Mijlstraat 
opdrachtgever: zusters Norbertinessen 
. bouw schoolgebouw: tekeningen (1961) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: plannenkast 
 
 
8. Varia 
 
Dossiers oorlogsschade 
opgemaakt door J. Huygh, o.m. van de eigen woning in de Boekenberglei en van de woning Sauter 
 
 
Expertises 
Overname scheimuren 
 
 


