Inventaris archief Leopold Hendrickx (1911-2001)

1. Oude inventarissen
2. Personalia
2.1. Biografie
. curricula vitae
. lijsten van publicaties en voordrachten
2.2. Opleiding
2.3. Loopbaan
Belgische Federatie voor Stedebouw en Woningwezen/Fédération belge pour l’urbanisme et habitation, le
développemant et l’aménagement du territoire
. algemene statutaire vergaderingen: verslagen (1953-1962)
. Provinciaal Comité Antwerpen: statuten, reglement, ledenlijst (1953)
. commissie Gemeentelijke grondpolitiek (1956)
. Vlaams-Nederlandse contactdagen voor ruimtelijke planning (Antwerpen 1967) – Mens en stad: verslagen,
briefwisseling, krantenknipsels
. Nationaal Congres – Le plan de secteur, l’autonomie communale et le droit de propriété: verslagboek
(Brussel 1969)
. Internationaal Kongres – Industrialisering van de bouw, sleutel tot een nieuwe stedebouw: uitnodiging,
deelnemerslijst, verslagboek (Brussel 1970)
Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw: 1956-1957
Nationaal Instituut tot bevordering van de huisvesting/Institut national pour la promotion de l’habitation
. Exposition Internationale du Bâtiment à Bruxelles: briefwisseling (1951)
. voorlichtingsdag krotopruiming (1955)
Rijksuniversiteit Gent – Hoger Instituut voor Stedebouw en Ruimtelijke Ordening
. vergaderverslagen, briefwisseling (1972-1975)
. Oefeningen over de stedebouw 1965-1966

2.4. Onderzoek en documentatie
Publicaties en voordrachten
1954
medewerking aan publicatie: Inplanting van woninggroepen
1961
Stichting Lodewijk De Raet – studiedagen: De ruimtelijke ordening der grote agglomeraties: Het Belgisch
standpunt: ruimtelijke ordening
1962
Xe Belgisch wegencongres – werkgroep B5: Verband tussen de verkeerstechniek en de plannen van aanleg
1964
De rol der autosnelwegen in de ontwikkeling der steden

1965
. XIe Belgisch wegencongres – vraag 4: Verkeer in de agglomeraties en aanleg van de steden
1970
. De toekomst van de stad en voorstel tot stadsmodel (tekst op basis van besprekingen met Jean Canaux,
directuer van het Centre de récherches d’urbanisme)
. Urbanisme, aménagement du territoire et architecture
1971
. Commissie tot verbetering van het onderwijs in de architectuur: Stedebouw en ruimtelijke ordening
. Lessencyclus gewijd aan wegverkeerskunde: Planologie en stedebouw
. Nations Unies – Conseil économique et social – studiedag over de rol van het verkeer in stedelijke
inrichting en de ontwikkeling: Rélations communautaires et participation des administres à la planification et
à la programmation des transports urbains
1979
. De levenskansen van onze steden in 2003
Niet gedateerd
. De gemeentelijke plannen van aanleg. Voorwerp – doel en middelen. Overeenkomst tussen spreker en
toehoorders – Waarom?
. De levenskansen van onze steden in 2003
. De menselijke woonstede
. De stadswegenis gezien door de stedebouwkundige
. Stedebouw, ruimtelijke ordening en architectuur in Beginselen van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw
. Verkeersonderzoek in verband met ruimtelijke planning

3. Projecten architectuur
4. Projecten stedenbouw en ruimtelijke ordening
5.
6.
7.
8.

