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Inventaris archief Walter Steenhoudt (°1930) 
 
 
1. Oude inventarissen 
- 
 
2. Personalia  
- 
 
3. Projecten architectuur 
3.1. België  
 
Aalter             
- 
opdrachtgever: ‘t Hooft 
. verkavelingsplan kasteel van Aalter 
. bouw woning: tekeningen, administratief dossier (briefwisseling, lastenboek) (1966-1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie C nrs. 594c-753a 
oud dossiernummer: 658.44 
bewaarplaats: doos 
 
 
Aarschot            
Pastoor Dergentlaan 
opdrachtgever: stadsbestuur 
. bouw Stedelijk Instituut voor de Bouwvaknijverheid Aarschot (SIBA) eerste fase: tekeningen, briefwisseling 
(1964-1967) 
. bouw 2de fase: tekeningen (1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie G nrs. 167e, 167f, 168c, 168d, 168e, 169c 
oud dossiernummer: 644.01 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Aartselaar            
Baron De Borrekenslaan 
opdrachtgever: Rykeboer 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek (1963-1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie B nr. 154b 
oud dossiernummer: 658.28 
bewaarplaats: doos 
 
 
Aartselaar            
Kleidaallaan 
opdrachtgever: Wouters 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie A nr. 147o9 
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oud dossiernummer: 658.56 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Antwerpen            
Breydelstraat 
opdrachtgever: pvba J. De Castro 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken winkel en appartementen: tekeningen (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.35 
bewaarplaats: rollen 
 
 
Antwerpen            
Lamorinièrestraat 
opdrachtgever: Algemene sociale kas voor zelfstandigen-Compensatiekas 
. veranderingswerken kantoren: tekeningen (1972) 
. inrichting 4de verdieping: tekeningen (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.10 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen          
Lamorinièrestraat 
opdrachtgever: VKW 
. veranderingswerken kantoorgebouw: tekeningen (1969-1971) 
. bouw kantoorgebouw: tekeningen (1974-1975) 
. achterbouw: tekeningen (1976-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.10/612.19/612.27 
bewaarplaats: rollen 
  
 
Antwerpen             
hoek Lange Leemstraat-Belgiëlei 
opdrachtgever: NMKN 
i.s.m. architect B. Robaye 
. inrichten van een agentschap en verbouwen van 4 appartementen: tekeningen (1978)   
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.29 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen            
Lange Winkelstraat-Rodestraat 
opdrachtgever: Vzw Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius 
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. voorontwerp-wedstrijd voor complex met auditoria en lokalen voor onderzoek en oefeningen: conceptnota, 
schetsen, tekeningen, foto’s (1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 666.00 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen            
Nerviërsstraat 
opdrachtgever: R. Raemaekers 
. uitbreiding showroom en werkplaats: tekeningen (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 650.12 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen            
Paleisstraat 
opdrachtgever: Y.W.C.A. 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken: tekeningen (1978-1979)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 654.02 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen            
Vijverlaan 
opdrachtgever: Szwajcer 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 659.54 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen            
Werkstraat 2 
opdrachtgever: Polak 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken appartementsgebouw: tekeningen (1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 659.45 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Berchem) 
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Baron De Catersstraat 44 
opdrachtgever: Aerts 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B 43q6 
oud dossiernummer: 659.27-01 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
F. Birontlaan 
opdrachtgever: L. De Maertelaere 
. bouw woning: briefwisseling, lastenboek (1961-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: wijk A nr. 229/deel lot 4 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen (Berchem)          
Daenerstraat 
opdrachtgever: E. Cools 
. veranderingswerken winkel en appartementen: tekeningen (1980)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 659.59 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Berendrecht)         
Antwerpsebaan 
opdrachtgever: A. Mees 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1963-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie C 436S 
oud dossiernummer: 658.20 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen (Deurne) 
August Van De Wielelei 252 
opdrachtgever: 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: 5de afdeling sectie B 127h5 
oud dossiernummer: 659.43 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Deurne)          
G. Iwanovlaan 
opdrachtgever: J.P. Dieffenbach 
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i.s.m. architect B. Robaye 
. bouw woning en appartementsgebouw: tekeningen (1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 653.16 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Deurne)          
J. Verbovenlei 7 
opdrachtgever: H. Desloovere 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 659.30 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Deurne)          
Middelmolenlaan 
opdrachtgever: nv Betim 
. uitbreiding kantoren en magazijn: tekeningen (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.17 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Deurne)          
Ten Eeckhovelei 
opdrachtgever: NMKN 
. inirchting kantoren: tekeningen (1976-1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.28 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Deurne)          
Van Havrelei 
opdrachtgever: nv Dimmo 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1971)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 653.14 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Ekeren)          
- 
opdrachtgever: Stylemans 
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. bouw woning: notities (1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 658.62 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)          
Boomsesteenweg 
opdrachtgever: Kerkfabriek 
. bouw kerk Sint-Jan Vianney: tekeningen, inrichting, lastenboek, foto’s (1963-1969) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 635.01 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Eglantierlaan 
opdrachtgever: Antwerp Midget Golfclub 
i.s.m. architect B. Robaye 
. bouw cafetaria: voorontwerpen, briefwisseling (1996) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 617.021 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
Elsdoncklaan-Meerlenlaan-Sterrenlaan 
opdrachtgever: - 
. gebouwencomplex: schetsen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)          
Flamingolaan 
opdrachtgever: H. Tob 
. bouw woning: tekeningen (1974-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 658.60 
bewaarplaats: rollen 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)          
Roncaillelaan 
opdrachtgever: Warmoes 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1973-1975) 
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huidige status: - 
kadasternummer: sektie nr. 122t 
oud dossiernummer: 658.54 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)          
Sterrenlaan 
opdrachtgever: L.C. De Schuyttere 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1974-1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 659.25 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)          
Sterrenlaan 
opdrachtgever: Mosengo 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 659.26 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)          
Terbekehofdreef 
opdrachtgever: Batima 
. uitbreiding bedrijfsgebouw: tekeningen (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.33 
bewaarplaats: rol 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)          
- 
opdrachtgever: Goethals 
. bouw woning: voorontwerp, voorschriften (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 658.58 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen (Wilrijk)          
- 
opdrachtgever: UIA 
. nationale wedstrijd voor het inrichten van gebouwen en infrastructuur voor de universitaire instelling 
Antwerpen: wedstrijdprogramma, inplantingsplan gebouwen Universiteit Antwerpen, tekeningen (1971-1972) 
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Eerst benadering der fysische en financiële normen voor de programmering der universitaire bouwwerken, 
Brussel, 1969. 
huidige status: niet gerealiseerd 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 643.02 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Baarle-Hertog (Zondereigen)         
- 
opdrachtgever: Janssens 
. bouw weekendverblijf: tekeningen (1963-1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie K nr. 650, 651 
oud dossiernummer: 658.27 
bewaarplaats: doos 
 
 
Beringen (Paal)           
- 
opdrachtgever: - 
i.s.m. architect J. Ritzen 
. bpa: tekeningen (z.j.) 
. speel- en sportpleinen en paviljoenen: conceptnota, voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek 
(1964, 1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 617.03 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Berlaar            
- 
opdrachtgever: Zwartzusters 
. veranderingswerken kapel Sint-Augustinusrusthuis: tekeningen, briefwisseling (1968-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 634.04 
bewaarplaats: doos 
 
 
Beveren (Waas)           
- 
opdrachtgever: Smet-Vandermeiren 
. bouw woning: tekeningen, inrichting (1974-1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie 52oex 
oud dossiernummer: 658.61 
bewaarplaats: rol 
 
 
Boechout            
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Heerbaan 
opdrachtgever: D’Exelle Cravillon 
. bouw woning: tekeningen (1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 658.77 
bewaarplaats: rol 
 
 
Bonheiden     
- 
opdrachtgever: Moons 
. bouw landhuis: betonplan, briefwisseling, foto’s (1962-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos 
 
 
Boom             
- 
opdrachtgever: nv Klampsteen 
i.s.m. architect B. Robaye 
. toonzaal klampsteen: tekeningen (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.32 
bewaarplaats: rol 
 
 
Boormeerbeek (Hever-Schiplaken)        
Dalinstraat 
opdrachtgever: Anthierens 
i.s.m. architect B. Robaye 
. bouw woning: tekeningen (1979-1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 658.72 
bewaarplaats: rol 
 
 
Bornem            
- 
opdrachtgever: - 
. bouw tv-toren (1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 619.03 
bewaarplaats: doos 
 
 
Bornem (Hingene)           
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K. Suykensstraat 
opdrachtgever: Home J.F. Kennedy 
. bouw ontspanningscentrum: tekeningen (1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 614.03 
bewaarplaats: rol 
 
 
Bornem (Weert)           
Dijkstraat 
opdrachtgever: Ysewijn 
. verbouwing woning (1986) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 658.51 
bewaarplaats: doos 
 
 
Borsbeek            
De Robianostraat 
opdrachtgever: NV Dimmo 
. bouw kantoorgebouw met woongedeelte: tekeningen (1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.13 
bewaarplaats: rol 
 
 
Brasschaat           
(tegen Franse Lei) 
opdrachtgever: Van Beuningen 
i.s.m. H.W. Salomonson (enkel voorontwerp?) 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1961-1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie K nr. 7/4n 
oud dossiernummer: 658.12/685.13 
bewaarplaats: doos 
 
 
Brussel (Ukkel)           
Avenue Kamerdelle 
opdrachtgever: M. Van Causbroeck 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen, (1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 658.45 
bewaarplaats: doos 
 
 
Celles-sur-Lesse 
- 
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opdrachtgever: H.A. Van Leer 
. bouw woning: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos 
 
 
Deinze (Astene)          
- 
opdrachtgever: RADAR 
. opslagplaats: tekeningen (1968) 
. verhoging silo: tekeningen (1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.09/612.12 
bewaarplaats: rol 
 
 
De Pinte            
Groenpark 
opdrachtgever: Toebaert 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 659.46 
bewaarplaats: rol 
 
 
Dilbeek            
(Bunderdreef) 
opdrachtgever: Renson 
. bouw woning: briefwisseling, lastenboek (1961) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B deel 127/a- 
oud dossiernummer: 658.07 
bewaarplaats: doos 
 
 
Edegem            
Ir. Haesaertslaan-Jachtlaan 62 
opdrachtgever: Steenhoudt (eigen woning) 
. bouw woning: dakenplan (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: rol 
 
 
Edegem            
Justus Lipsiusstraat 
opdrachtgever: Van Lindthoudt 
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. bouw woning: tekeningen (1980-1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 653.21 
bewaarplaats: rol 
 
 
Edegem            
Kerkplein 
opdrachtgever: - 
. veranderingswerken kerk H. Familie: tekeningen, lastenboek (1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie A nr. 33E2 
oud dossiernummer: 635.04 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Edegem            
hoek Loze Gaandeweg-Oudstrijdersstraat 
opdrachtgever: ASLK 
i.s.m. architect B. Robaye 
. bouw kantoor met appartementen: tekeningen (1982) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.38 
bewaarplaats: rol 
 
 
Edegem 
M. Coxiestraat 4 
opdrachtgever:  
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie A 74d 
oud dossiernummer: 659.53 
bewaarplaats: rol 
 
 
Edegem        
Oude Godstraat 
opdrachtgever: COO 
. uitbreiding waslokaal: tekeningen (1973) 
. uitbreiding instelling Immacula: tekeningen (1975)  
. bouw kantoorgebouw (wijziging tuinhuis): voorstudie (1963), tekeningen (1974-1976) 
. uitbreiding feestzaal-refter: tekeningen (1977) 
. uitbreiding kantoorgebouw: tekeningen (1976-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 614.01/614.05/659.21/659.38/659.73 
bewaarplaats: rollen 
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Edegem            
- 
opdrachtgever: G.E.H.G. de Roest d’Alkemade 
i.s.m. architect B. Robaye 
. restauratie bijgebouwen kasteel Hof Ter Linden: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1985-1987) 
Ps. voorbeelddossiers woningen Maalderijstraat 4-6 in Antwerpen, Groendalstraat 20 en Kammenstraat 75-
77 in Antwerpen 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 634.06 
bewaarplaats: doos 
 
 
Evergem (Sleidinge)          
Wurmstraat 
opdrachtgever: J. Proesmans-Suy 
. bouw woning: tekeningen, lastenboek, briefwisseling (1960-1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 658.17 
bewaarplaats: doos 
 
 
Evergem (Sleidinge)          
Wurmstraat 
opdrachtgever: Suy 
i.s.m. J. Ritzen 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, inrichting (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie D 
oud dossiernummer: 658.02 
bewaarplaats: doos 
 
 
Gembloux            
- 
opdrachtgever: Ministerie van Landbouw 
. bouw zwijnenstal in het Centre de Recherches Agronomiques-Zootechnie: tekeningen (1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.31 
bewaarplaats: rol 
 
 
Gent 
Schouwvagersstraat-Oude Houtlei 6 
opdrachtgever: - 
. veranderingswerken Sint-Lucasschool: tekeningen, briefwisseling (1981-1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
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bewaarplaats: rol 
 
 
Gent 
Schouwvagersstraat-Oude Houtlei 6 
opdrachtgever: - 
. architectuurwedstrijd Kunstsecundair Instituut Gent: nota, tekeningen, briefwisseling, maquette (1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol, plannenkast, panelen 
 
 
Gent             
- 
opdrachtgever: W. en F. de Martelaere 
. veranderingswerken woning 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 612.05 
bewaarplaats: rol 
 
 
Geraardsbergen           
Schillebeekstraat 
opdrachtgever: G. Alaert 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen, lastenboek, foto’s (1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie B 1184c lot6 
oud dossiernummer: 658.41 
bewaarplaats: doos 
 
 
Geraardsbergen           
Schillebeekstraat 
opdrachtgever: V. Nieuwenhove 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen (1966-1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie B 1184c lot5 
oud dossiernummer: 658.42 
bewaarplaats: doos 
 
 
Grimbergen (Strombeek-Bever)      
Gemeenteplein 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
i.s.m. architect J. Curias 
. ontwerp gemeentehuis n.o.v. architecten J. Ritzen, A. Vanderminnen en J. Curias: voorontwerp, 
tekeningen, foto’s maquette (1958) 
. ontwerp postgebouw n.o.v. architecten J. Ritzen, A. Vanderminnen en J. Curias (1959) 
. bouw cultureel centrum/bibliotheek en uitbreiding gemeentehuis: nota, tekeningen, inrichting, administratief 
dossier (briefwisseling, lastenboek), foto’s (1968-1975) 
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huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 579.03/579.11//616.01 
bewaarplaats: doos, rollen, plannenkast 
 
 
Grobbendonk           
Herentalsesteenweg 
opdrachtgever: P. Dolfyn 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 659.12 
bewaarplaats: rol 
 
 
Hasselt 
- 
i.s.m. architect Robaye 
. architectuurwedstrijd bouw kunstsschool (PIKOH): programma, tekening, briefwisseling (1997) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herent (Winksele)           
- (verkaveling Diependaele) 
opdrachtgever: De Cock 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen, lastenboek (1965-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: wijk e nr. 16b, 18d, 15h en D nr. 63a kavel 94 deel en 95 
oud dossiernummer: 658.39 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herent (Winksele) 
- 
opdrachtgever: Delbeke 
. bouw woning: technische tekeningen, lastenboek (1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herent (Winksele)           
- 
opdrachtgever: P. Deneffe 
. bouw woning: tekeningen, administratief dossier (briefwisseling, lastenboek) (1964-1974) 
huidige status: - 
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kadasternummer: sectie E nr. 21k.24i 
oud dossiernummer: 65801 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herent (Winksele)           
- 
opdrachtgever: Van Winkel 
. bouw woning: briefwisseling, lastenboek (1962-1965, 1969) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65814 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herentals           
- (wijk Diependaal) 
opdrachtgever: Maatschappij Eigen Haard 
. bouw woningen: tekeningen (1967) 
. onderhoudswerken (1975-1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65201/659.29 
bewaarplaats: rollen 
 
 
Herentals        
- 
opdrachtgever: Ministerie Openbare Werken 
i.s.m. architecten Vanhout en Schellekens 
. bouw sportcentrum: nota, voorontwerpen, lastenboek, foto’s (1968-1969) 
. 2de fase sportzaal, zwemvijver: tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1972) 
. 3de fase zwembad: tekeningen (1977) (vbn. zwembaden Oostende, Brugge) 
. 3de fase sportterreinen-speelpleinen-clubhuis: tekeningen (1967) 
. bouw ijspiste: tekeningen, briefwisseling (1969-1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 61.701/68.001 
bewaarplaats: dozen, rollen, plannenkast 
 
 
Herenthout           
Albertstraat-Grote Koeistraat 
opdrachtgever: - 
. uitbreiding school: tekeningen n.o.v. architect J. Ritzen (1954) 
. uitbreiding school: tekeningen (1960) 
. uitbreiding gemeenteschool: tekeningen, lastenboek (1969-1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 64101/644.03 
bewaarplaats: doos, rol  
 



 17 

 
Herne             
Kleine Bremstraat 
opdrachtgever: - 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken boerderij: tekeningen (1979-1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 658.75 
bewaarplaats: rol 
 
 
Hoogstraten (Minderhout)         
Dorp 66 
opdrachtgever: Hoet 
i.s.m. architect B. Robaye 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, briefwisseling, lastenboek (1959-1967) 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1977-1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie B deel nr. 186f+187e 
oud dossiernummer: 65811/659.39 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Hove 
Boechoutsesteenweg 
opdrachtgever: Somers 
. bouw woning: voorontwerp (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: rol 
 
 
Hove            
Frans Segersstraat 
opdrachtgever: Devos 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65935 
bewaarplaats: rol 
 
 
Hove            
- 
opdrachtgever: De Jaeger 
. bouw vrijstaande woning: schetsen, voorontwerpen, foto’s (1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65859 
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bewaarplaats: doos 
 
 
Kalmthout 
Cuylitshofstraat 26 
opdrachtgever: Van Gheel 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 659.58 
bewaarplaats: rol 
 
 
Kapellen           
- 
opdrachtgever: Verhaert 
. bouw woning: tekeningen, inrichting (1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie H nr. 2d² deel a en b 
oud dossiernummer: 65840 
bewaarplaats: doos 
 
 
Knokke           
- (’t Zoute) 
opdrachtgever: Sussholz 
i.s.m. architect B. Robaye 
. (1984) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65881 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Kontich           
Antwerpsesteenweg 
opdrachtgever: L. Heylen 
. uitbreiding woning: tekeningen (1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65704 
bewaarplaats: rol 
 
 
Kontich (Waarloos)          
Hoekboschstraat 
opdrachtgever: Kerkfabriek 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1964-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie B 104 
oud dossiernummer: 63901 
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bewaarplaats: doos 
 
 
Kortenaken (Waanrode)         
- 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
i.s.m. F. van Achter, G. Rabau 
. voorstudie gemeentelijk centrum (1963-1964) 
. bouw gemeentelijke jongensschool: tekeningen, lastenboek (1967-1969) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 61901 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Kortrijk           
Karel De Goedelaan 
opdrachtgever: Provinciebestuur West-Vlaanderen 
. bouw PTI n.o.v. architecten  P. Felix, J. Tanghe, J. De Jaeghere en C. Vander Plaetse: voorontwerp, 
tekeningen (1960-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie E, nrs. 128, 439a, 427a, 347a, 347, 372/2c, 375b, 375d 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: dozen 
 
 
Kortrijk (Heule)          
-  
opdrachtgever: Byttebier-Steenhoudt 
. bouw vrijstaande woning: schetsen, tekeningen (1963) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65822 
bewaarplaats: doos 
 
 
Landen           
Montenakenweg 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. bouw zwembad: wedstrijdontwerpen, schetsen, voorontwerp, tekeningen, lastenboek (1972) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 61718 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Lennik (Sint-Kwintens-Lennik)        
Kamstraat 
opdrachtgever: Duyck 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken woning (1982-1983) 
huidige status: - 
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kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65964 
bewaarplaats: rol 
 
 
Lennik (Sint-Kwintens-Lennik)        
Steenweg van Asse naar Edingen 
opdrachtgever: Thielemans 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65931 
bewaarplaats: rol 
 
 
Lennik (Sint-Martens-Lennik)        
Rosweg 
opdrachtgever: Derijcke 
. bouw woning: tekeningen (1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65863 
bewaarplaats: rol 
 
 
Leuven          
Minderbroedersstraat 11 
opdrachtgever: Lessius Universitair college (LUC)/E.P. Jezuiëten 
i.s.m. architect J. Ritzen  
. opmeting-veranderingswerken oud gebouw: tekeningen (z.j.) 
. veranderingswerken (1963-1964) 
. sanitaire inrichting in woonkamersblok (1960-1962) 
. bouw kapel (+afbraak zaal): tekeningen, lastenboek, briefwisseling, foto’s (1969-1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie D nr. 734c 
oud dossiernummer: 63503/63701/63704 
bewaarplaats: dozen, rollen 
 
 
Leuven            
Pater Damiaanstraat 
opdrachtgever: E. Paters H. Harten 
i.s.m. architect J. Ritzen 
. uitbreiding Sint-Antoniuskerk: opmeting, tekeningen, lastenboek (1959-1960) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 63502 
bewaarplaats: doos 
 
 
Leuven (Heverlee)           
Boskantlaan 



 21 

opdrachtgever: Lagae 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, tekeningen, inrichting, lastenboek (1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie nr. 58r2 
oud dossiernummer: 65834 
bewaarplaats: doos 
 
 
Leuven (Heverlee)           
Parkdreef 
opdrachtgever: Fulgence of Debaun? 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen, lastenboek (1969-1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie E 257m 
oud dossiernummer: 65853 
bewaarplaats: doos 
 
 
Leuven (Heverlee) 
Waversebaan 
opdrachtgever: De Graeve 
. bouw woning: administratief dossier (briefwisseling, meetstaat, lastenboek) (1963) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
Leuven (Heverlee)           
Waversebaan 
opdrachtgever: E.P. Jezuiëten 
. aanleg zwembad: schetsen, briefwisseling (1959)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 61704 
bewaarplaats: doos 
 
 
Leuven (Kessel-Lo) 
Fonteinstraat 
opdrachtgever: J. Boone 
. bouw woning: schetsen, administratief dossier (briefwisseling, lastenboek) (1961) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie H nr.37 m8 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
Lier             
Zevenbergen 
opdrachtgever: Gouwy 
. veranderingswerken hoeve: tekeningen (1979) 
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huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65869 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Lochristi            
- 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. aanleg sportttereinen: voorontwerp, briefwisseling, lastenboek (1965-1967) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie C 
oud dossiernummer: 617.13 
bewaarplaats: doos 
 
 
Lokeren            
- 
opdrachtgever: Ameye-Frankaert 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1963-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie A nr. 757a10 
oud dossiernummer: 658.26 
bewaarplaats: doos 
 
 
Lubbeek            
Cellenbergstraat 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. aanleg speel- en sportterreinen: nota, ontwerp, briefwisseling (1963) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 61707 
bewaarplaats: doos 
 
 
Lubbeek 
- 
- 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. aanleg begraafplaats: plan, briefwisseling (1965-1966)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 63801 
bewaarplaats: doos 
 
 
Lubbeek (Linden)           
Kruisbooglaan 
opdrachtgever: Daems 
. bouw woning: tekeningen (1978) 
huidige status: - 
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kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65866 
bewaarplaats: rol 
 
 
Mechelen 
Veldenstraat  
opdrachtgever: Wauters 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken twee rijwoningen: tekeningen (1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: wijk E nrs. 213/n/3  213/o/3 
oud dossiernummer: 65941 
bewaarplaats: rol 
 
 
Mortsel            
Boechoutselei 
opdrachtgever: De Haes 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65957 
bewaarplaats: rol 
 
 
Mortsel            
Drabstraat 
opdrachtgever: J. Vandewalle-De Witte 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken rijwoning: tekeningen (1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B 162c deel 273n2 
oud dossiernummer: 659.34 
bewaarplaats: rol 
 
 
Mortsel            
Heldenhuldelaan 
opdrachtgever: Baeckelmans 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingwerken woning: tekeningen (1977-1978) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65942 
bewaarplaats: rol 
 
 
Mortsel             
Koeisteertdreef 1 
opdrachtgever: L. Schouten 
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i.s.m. architect B. Robaye 
. bouw sportinfrastructuur n.o.v. L. Huybrechts: tekeningen (1980-1981) 
. uitbreiding: schetsen, tekeningen, briefwisseling (1984) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B nrs. 263, 278z2, 280e, 282a, 283h, 285a 
oud dossiernummer: 617.19 
bewaarplaats: doos 
 
 
Mortsel            
Pieter Reypensplein 4-6 
opdrachtgever: F. Claeys 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken twee woningen: tekeningen (1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie C/22 nr. u3 en t3 
oud dossiernummer: 659.51 
bewaarplaats: rol 
 
 
Mortsel            
Pieter Reypensplein 
opdrachtgever: E. Simons 
i.s.m. architect B. Robaye 
. plan van bestaande woning (1911) 
. bouw appartementsgebouw: tekeningen (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65320 
bewaarplaats: rol 
 
 
Mortsel            
hoek Statielei-Prins Leopoldlei 
opdrachtgever: Joosen-De Laet 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken woning: tekeningen (1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65952 
bewaarplaats: rol 
 
 
Mortsel            
Steenakker 
opdrachtgever: E.Z. Sint-Vincentius a Paulo 
. veranderingswerken wijkschool Sint-Agnes: tekeningen (1977) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 641.02 
bewaarplaats: rol 
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Mortsel            
Van Dijckstraat 
opdrachtgever: Schoolcommitee Sint-Benedictussschool 
i.s.m. architect B. Robaye 
. veranderingswerken turnzaal: tekeningen (1978-1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65949 
bewaarplaats: rollen 
 
 
Mortsel (Oude God)          
- 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. bouw jeugdlokalen: tekeningen (1981-1982) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65401 
bewaarplaats: rollen 
 
 
Nijlen (Kessel)           
Sint-Goriksplein 
opdrachtgever: Zeeuw-Mariën 
i.s.m. architect B. Robaye 
. bouw woning: tekeningen (1980) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65870 
bewaarplaats: rol 
 
 
Nijlen (Kessel)           
- 
opdrachtgever: D. Bruyndonckx-Van De Cruys 
i.s.m. architect B. Robaye 
. bouw woning: tekeningen (1976)  
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65865 
bewaarplaats: rol 
 
 
Nijlen (Kessel)       
- 
opdrachtgever: Michaelisstichting 
i.s.m. architect B. Robaye 
. bouw Iona-instituut: tekeningen (1971) 
. Iona-instituut 2: tekeningen (1975-1977) 
. veranderingswerken boerderij (1980) 
. appartement Jan en Joke (1980) 



 26 

. bouw gezinsvervangend tehuis IONA: voorontwerpen, tekeningen (1986) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 659.19/614.02/614.06/614.08/614.09 
bewaarplaats: rollen 
 
 
Ninove (Meerbeke)           
Kasteel van Meerbeke 
opdrachtgever: Graaf d’Ursel 
. aanleg zwembad: tekeningen, briefwisseling (1961-1962) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: doos 
 
 
Olen             
Doffen 
opdrachtgever: Van Hoof 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerpen, tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1967-1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B, lot1-2 deel 392b, 393 ed, 394 
oud dossiernummer: 658.47  
bewaarplaats: doos 
 
 
Overijse 
- 
opdrachtgever: Van De Cruyce 
. veranderingswerken woning (1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: rol 
 
 
Rumst            
- 
opdrachtgever: nv Tobback en Heylen 
i.s.m. architect B. Robaye 
. opvullen kleigraverijen (1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 61237 
bewaarplaats: rol 
 
 
Rumst (Reet)           
- 
opdrachtgever: L. Heylen 
. veranderingswerken hoeve: tekeningen (1975) 
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huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65928 
bewaarplaats: rol 
 
 
Schelle            
- 
opdrachtgever: A. Van Nieuwenhove 
. bouw woning: tekeningen, briefwisseling (1966-1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B deel 271s lot 2 
oud dossiernummer: 658.46 
bewaarplaats: doos 
 
 
Schilde            
Lange Repeldreef 
opdrachtgever: W. Aurousseau 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, tekeningen, lastenboek, foto’s (1972-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: nrs. 186Z, 189a, 190d 
oud dossiernummer: 65850 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Schilde            
Van De Wervelaan 
opdrachtgever: Van Looveren 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, lastenboek (1965-1966) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie C nr. 38m2 
oud dossiernummer: 658.38 
bewaarplaats: doos 
 
 
Schoten 
Amerlolaan 
opdrachtgever: E. Casteleyn 
. bouw vrijstaande woning: tekeningen, lastenboek (1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie B deel van nrs. 386f en 386e 
oud dossiernummer: 658.32 
bewaarplaats: doos 
  
 
Schoten            
Eburonenlei 
opdrachtgever: J. Mariën 
. bouw vrijstaande woning: schetsen, voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1967-1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie D nr. 189c 



 28 

oud dossiernummer: 65849 
bewaarplaats: doos 
 
 
Schoten            
Kunstlei 
opdrachtgever: K. Van Vlerken 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, tekeningen, foto’s maquette, lastenboeken, Van Vlerken (1972-
1974) 
huidige status: - 
kadasternummer: sektie D 151 f5 
oud dossiernummer: 658.55 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Schoten            
Nerviërslei 
opdrachtgever: Lizen 
. bouw woning: tekeningen (1982-1983) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65880 
bewaarplaats: rollen 
 
 
Sint-Amands           
R. Steppestraat 
opdrachtgever: W. Geens-Ysewijn 
. bouw woning met dokterspraktijk: tekeningen (1972-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 65855 
bewaarplaats: rol 
 
 
Sint-Genesius-Rode          
Chaussée de la Grande Espinette 
opdrachtgever: Beague 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, tekeningen, briefwisseling, lastenboek (1963-1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 658.14 
bewaarplaats: doos 
 
 
Sint-Martens-Latem 
Bunderweg 
opdrachtgever: P. Ampe 
. bouw vrijstaande woning: voorontwerp, inrichting, briefwisseling, lastenboek, processtukken (1963-1973) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
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bewaarplaats: doos 
 
 
Sint-Niklaas            
Prins Boudewijnlaan 
opdrachtgever: M. Rappelet 
. bouw woning: voorontwerp, tekeningen, lastenboek (1963-1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: sectie D nr. 1558/P/2 
oud dossiernummer: 65821 
bewaarplaats: doos 
 
 
Tervuren (Duisburg)          
- 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. gemeentecentrum (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 61603 
bewaarplaats: rol 
 
 
Tienen (Oplinter)           
Tiensestraat 
opdrachtgever: Lurquin 
. bouwen werkplaats: tekeningen (1971) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 61211 
bewaarplaats: rol 
 
 
Turnhout            
hoek Graatakker-Parklaan 
opdrachtgever: VKW 
. inrichting kantoor: tekening (1975) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 61218 
bewaarplaats: rol 
 
 
Wortegem-Petegem (Wortegem)        
- 
opdrachtgever: Janssens 
. bouw vrijstaande woning: ontwerp, biefwisseling (1964-1968) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 658.23 
bewaarplaats: doos 
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Zemst (Hofstade)           
- 
opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid en Gezin 
. bouw loods met werkhuis in domein Hofstade: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1973-1976) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 617.17 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Zomergem            
- 
opdrachtgever: gemeentebestuur 
. veranderingswerken vredegerecht: tekeningen, briefwisseling, lastenboek, foto’s (1964-1965) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 619.02 
bewaarplaats: doos 
 
 
3.2. Buitenland 
Algerije 
Annaba-Les Salines 
i.s.m. architect B. Robaye 
vlieghaven en hotel 
bewaarplaats: rol 
 
Egypte 
Alexandrië 
. wedstrijdontwerp ‘The Land of the Child’ (1979) 
bewaarplaats: rollen 
 
Portugal 
Mira 
W. Vandenbussche 
veranderingswerken (?) (z.j.) 
bewaarplaats: rol 
 
 
3.3. Niet geïdentificeerd 
. ontwerp woning Broos (z.j.)  
bewaarplaats: rol 
 
. ontwerp woning Parikh (z.j.) 
bewaarplaats: rol 
 
. voorontwerp woning Anthoni (1981) 
bewaarplaats: rol 
 
. VKW-wedstrijd 
bewaarplaats: rollen 
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. ontwerpen woning Croonenberghs (1966), Van De Venne, Eric…  
bewaarplaats: doos 
 
. schetsen zwembad Van Der Schee (z.j.) 
bewaarplaats: doos 
 
. dossiers niet-gerealiseerde sportterreinen: Zomergem (1962), Brasschaat (1962), Herent (1962), Kraainem 
(1962), Geel (1963), Diksmuide, Beselare (1959) 
bewaarplaats: doos 
 
 
 
4. Projecten stedenbouw en ruimtelijke ordening 
 
Boechout 
opdrachtgever: - 
plattegrond gemeente (1944) 
bewaarplaats: rol 
 
 
Herentals 
opdrachtgever: stadsbestuur 
kadastertekeningen 
bewaarplaats: rol 
 
 
Herentals 
opdrachtgever: stadsbestuur 
algemeen plan van aanleg n.o.v. J. Ritzen: tekeningen, studies (1949, 1960) 
algemeen plan van aanleg n.o.v. W. Steenhoudt (1973) 
stadskernvernieuwing (1978-1979) 
bewaarplaats: doos, rol, foto 
 
 
Herentals 
begijnhofbuurt 
opdrachtgever: stadsbestuur 
kadasterplan begijnhofbuurt (z.j.) 
bewaarplaats: rol 
 
 
Herentals 
Diependaal 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa Diependaal (1966) 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herentals 
Eekel-Wuytsberg 
opdrachtgever: stadsbestuur 
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bpa Eekel-Wuytsberg n.o.v. J. Ritzen (z.j.) 
wegenontwerpen (1959-1961, 1968) 
bpa, richtplan en verkavelingsvoorstel Wuytsberg-Eekelen (1969, 1973, 1977, 1982-1983) 
bewaarplaats: doos, rol, foto 
 
 
Herentals 
Gedempte Vaart 
opdrachtgever: stadsbestuur 
i.s.m. J. Ritzen 
plan van aanleg ‘Gedempte Vaart’ (1969-1970) 
bpa Gedempt Vaart- deel 1: Belgiëlaan (1978-1982, 1986), incl. enkele projecten 
bpa Gedempte Vaart-deel 2: Augustijnenlaan (1978-1984), incl. project 
bewaarplaats: doos, rol, foto, plannenkast 
 
 
Herentals 
Geelse Weg 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa Geelse Weg (incl. dossier uitbreiding kerkhof) (1985-1987) 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herentals 
Goorkens 
opdrachtgever: stadsbestuur 
plan Goorkens (1948) 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Herentals 
Herentals-Oost 
opdrachtgever: stadsbestuur 
survey en richt- en structuurplan Herentals Oost (incl. bouwprojecten) (1973-1978) 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Herentals 
Kapellenblok 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa Kapellenblok (1973-1974) 
bewaarplaats: doos, rol, foto 
 
 
Herentals 
Kerkplein 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa Kerkplein (1969-1972) 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Herentals 
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Kleerroos 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa en onteigeningsplan Kleerroos n.o.v. J. Ritzen (1960-1961) 
bpa, bestemmings- en onteigeningsplan (1970-1971, 1974) 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Herentals 
Kluisberg 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa Kluisberg (1971) 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herentals 
Koelaak/Spaans Hof 
opdrachtgever: stadsbestuur 
verkaveling Koelaak/Spaans Hof, n.o.v. o.m. J. Ritzen (1963-1965, 1974) (met ook inplantingsplan voor 
Kleine Landeigendom (1965-1966) 
bewaarplaats: doos, rol, foto 
 
 
Herentals 
Kloosterstraat 
opdrachtgever: stadsbestuur 
rooillijnplan Kloosterstraat (1972) 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herentals 
Kraekerlaersveld 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa Krakelaersveld (1972) 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herentals 
Lazerij 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa Lazerij n.o.v. J. Ritzen (1959-1960) 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Herentals 
‘t Loopken 
opdrachtgever: - 
ontsluiting ’t Loopken (buurt Zandstraat) 
bewaarplaats: rol 
 
 
Herentals 
Markgravestraat 
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opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa Markgravestraat n.o.v. J. Ritzen (z.j.) 
bewaarplaats: rol 
 
 
Herentals 
Molekens 
opdrachtgever: stadsbestuur 
liggingsplan (1962) 
bpa Molekens (1973) 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Herentals 
Molenvest 
opdrachtgever: stadsbestuur 
plan grondinnemingen (1942) 
verkavelingsplan n.o.v. J. Ritzen (1957) 
bestemmings-, verkavelings-, onteigeningsplan, bestemmingsplan, concrete bouwprojecten, foto’s (1969-
1970, 1975-1990) 
bewaarplaats: doos, rol, foto, plannenkast 
 
 
Herentals 
Nederrij-Wolstraat 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bestemmingsplan Nederrij-Wolstraat (1977-1978) 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herentals 
Poel 
opdrachtgever: stadsbestuur 
plan van aanleg ‘Poel’ (1967-1969) 
bewaarplaats: doos, rol, foto 
 
 
Herentals 
Ringlaan 
opdrachtgever: stadsbestuur 
Ringlaan (1963-1964, 1971) 
bpa Ringlaan (1981) 
inplanting Kleine Ring (1983) 
bewaarplaats: rol, foto 
 
 
Herentals 
Sint-Waldetrudisstraat 
opdrachtgever: stadsbestuur 
verkavelingsplan Waldetrudisstraat (z.j.) 
bewaarplaats: doos 
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Herentals 
Snepkenswijk 
opdrachtgever: stadsbestuur 
verkaveling Snepkenswijk (z.j.) 
bewaarplaats: rol 
 
 
Herentals 
sportcentrum 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa sportcentrum (1966, 1972-1973, 1977) 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herentals 
Stadsveld 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa Stadsveld, n.o.v. J. Ritzen (1949) 
bpa (z.j.) 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Herentals 
Stationsplein 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa (1962) 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herentals 
steenweg Kasterlee 
opdrachtgever: stadsbestuur 
verkavelingsplan nabij steenweg op Kasterlee (1960-1962) 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Herentals 
steenweg Kasterlee 
opdrachtgever: stadsbestuur 
verkaveling gronden aan steenweg op Kasterlee (1962) 
bewaarplaats: doos 
 
 
Herentals 
wijk Ter Beuken 
opdrachtgever: stadsbestuur 
verkaveling wijk ter Beuken (z.j.) 
bewaarplaats: rol 
 
 
Herentals 
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Vinkenslag 
opdrachtgever: stadsbestuur 
verkavelingsplan wijk Vinkenslag (z.j.) 
bewaarplaats: rol, foto, plannenkast 
 
 
Herentals 
Vossenbergstraat 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa school Vossenbergstraat n.o.v. J. Ritzen (1957-1964) 
bpa school Vossenbergstraat (1978-1981) 
bewaarplaats: doos, rol, foto, plannenkast 
 
 
Herentals 
Wijngaard 
opdrachtgever: stadsbestuur 
uittreksel kadaster (1956-1957) 
bpa n.o.v. J. Ritzen (1958-1959) 
bpa/bestemmings-, onteigenings-, verkavelingsplan Wijngaard (1966, 1970-1972, 1974-1975) 
bewaarplaats: doos, rol 
 
 
Herentals 
Zandstraat-Markt 
opdrachtgever: stadsbestuur 
bpa Zandstraat-Markt (1981-1982) 
bewaarplaats: doos, rol, foto 
 
 
Herentals 
- 
opdrachtgever: - 
ligging oorlogsmonument (buurt Hickxstraat) (z.j.) 
bewaarplaats: rol 
 
 
Herentals 
- 
opdrachtgever: - 
militaire servitudes (1949) 
bewaarplaats: rol 
 
 
Poperinge 
- 
aanleg nieuwe wijk aan de Toekomststraat (1964) 
bewaarplaats: rol 
 
 
weg Herentals-Kasterlee (z.j.) en aanleg autostrade Antwerpen-Luik 
bewaarplaats: rol 
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5. Andere ontwerpen 
- 
 
 
 
6. Wedstrijden (cf. onder 3) 
 
Antwerpen   
Lange Winkelstraat-Rodestraat 
vzw Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius 
. voorontwerp-wedstrijd voor complex met auditoria en lokalen voor onderzoek en oefeningen: conceptnota, 
schetsen, tekeningen, foto’s (1970) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 66600 
bewaarplaats: doos 
 
 
Antwerpen (Wilrijk) 
- 
UIA 
. nationale wedstrijd voor het inrichten van gebouwen en infrastructuur voor de universitaire instelling 
Antwerpen: wedstrijdprogramma, inplantingsplan gebouwen Universiteit Antwerpen, tekeningen (1971-1972) 
Eerst benadering der fysische en financiële normen voor de programmering der universitaire bouwwerken, 
Brussel, 1969. 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 64302 
bewaarplaats: doos 
 
 
Gent 
Schouwvagersstraat-Oude Houtlei 
opdrachtgever: - 
. architectuurwedstrijd Kunstsecundair Instituut Gent: nota, tekeningen, briefwisseling, maquette (1981) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos, rol, panelen 
 
 
Hasselt 
- 
i.s.m. architect Robaye 
. architectuurwedstrijd bouw kunstsschool (PIKOH): programma, tekening, briefwisseling (1997) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
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Egypte 
Alexandrië 
. wedstrijdontwerp ‘The Land of the Child’: tekeningen (1979) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: rollen 
 
 
z.p. 
. VKW-wedstrijd: tekeningen (z.j.) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: rollen 
 
 
 
7. Projectdossiers andere architecten 
R. Goovaerts 
Antwerpen 
Bexstraat 
Opdrachtgever: Dr. Timmermans 
. bouw woning (1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: 
bewaarplaats: doos 
 
 
E. Machtens 
Sint-Gillis 
hoek Avenue de la Toison d’or en Rue du Bosquet 
opdrachtgever: Association Belge de Construction 
. bouw kantoorcomplex: tekeningen (1964) 
huidige status: - 
kadasternummer: - 
oud dossiernummer: - 
bewaarplaats: rol 
 
 
8. Varia 
- 


