
CONTAINER-ID OPSCHRIFT DOOS INHOUD DOOS DOCUMENTTYPES MEDIA OPMERKINGEN

ad1 190; 192; 196; 198; 203; 259

192 Zedelgemen - woningen, WIH gemeente + foto's; 196 zwembad Sporthalle 
Wielsbeke; 196/198 zwembad sporthalle Wielsbeke; 198 Sportstation 
Wielsbeke; 259 groene meersen

plannenmateriaal; krantenartikel; documentatie; 
studiebundels foto's, negatieven project 203 niet in de doos

ad2 683; 688; 704; 716; 734; 735

688 Mevrouw Hoet Vlamingstraat, Gevelst best. Toestand, nieuwe gevel; 704 
BHC Darwin Middelkerke; 734 Tribune Hypodroom Waregem foto's + 
ingangsgebouw; 735 Astridpark Leenhouts

plannenmateriaal; documentatie; krantenartikels; 
administratieve documenten foto's, negatieven, dia's project 683 en 716 niet in de doos

ad3 129; 134; 135; 155

134 SFX (Xaverianen) Rijkenheem Sint-Michiels Brugge + de foto's; Broeders 
Xaverianen (356) Rijkenheem 134; 135 Goedkope Won Toren Hof Waregem, 
uitgesteld naar 313 niet uitgevoerd; 155 Dumont ? Assebroek, 425 Algama 
vertegenwoordiger V.d. Heede Devrieu tel 09/52.30.45 Eterniet; 129 Bleyaert 
Tiegem

documentatie; krantenartikels; plannenmateriaal; 
administratieve documenten; schetsen foto's, contactafdruk

ander projecten op mappen vermeld: 113, 
356, 425

ad4

0002.3, EW.60, Europese woning 60, Pers 
uittreksels tussen 02.04.60 en 26.09.61, 
foto's, tijdschriften, folder EW.60 Losse kranten, map met foto's, map met drukwerk

krantenknipsels; kranten; kopieën van 
krantenartikels; knipsels uit tijdschriften; 
tijdschriften; brochures foto's, negatieven

sommige knipsels en kranten zitten dubbel in 
de map

ad5

905 W.E.S. Uitbreiding Burelen verdieping: 
afdrukken plannen, details, werfverslagen, 
aug. '92 Werfverslagen Freddy; kladnotities; plannen

plannenmateriaal; administratieve documenten; 
notities

ad6 026; 029; 033; 035; Bogunsky

035 Bogaevsky Oostduinkerke/ Bogaefsky de Bogun; EW Briefwisseling 1961 26 
Europese Woning 1960; 029 Van Imschoot Sint-Martens-Latem; 033 Van Hoeck 
Boom

plannenmateriaal; administratieve documenten; 
tijdschrift; briefwisseling; financiële documenten 
(kostenberekening) foto's

map project 29 bevat enkel fotokopieën van 
enkele foto's

ad7

678 SFX-Brugge febr. 1977: -afdrukken 
voorontwerp 1/100 12.04.76 - afdrukken 
voorontwerp 1/100 13.08.76 - afdrukken 
voorstudie vernieuwing 1/200 15.04.76 - 
afdrukken verouderde plannen 213, 214, 
216, 219, 240 Losse plannen zoals vermeld op de doos plannenmateriaal

ad8

678 SFX Instituut jan. 1976: - schetsen 
algemeen voorstel - brouill 1e voorstel - 
schetsen 2e voorstel - brouillons 2e 
voorstel - schetsen 3e voorstel - brouillons 
3e voorstel - schetsen gevels - schetsen 
4de voorstel - brouill 4de voorstel - 
schetsen 5e voorstel Losse plannen zoals vermeld op de doos plannenmateriaal; ontwerpschetsen

ad9

918 W.E.S. Bureaugebouw dec '94: 
brouillons meetstaat, brouillons plannen 
en schetsen, bekisting fundering studium, 
foto's vloerplaat gelijkvloers 2.2.93, 
volledig lastenboek, 772 WES Plannen, schetsen en kopieën, los in doos

plannenmateriaal; kopieën van tekeningen; 
schetsen foto's; negatieven

Een deel van het materiaal dat op de doos 
vermeld staat ontbreekt (bvb. Lastenboek)

ad10

751 BAM appartement Kristus Koning 
Brugge: Deel 1 brouillonplannen 
architectuur, details aansluitingen, sept. 
1985 751 Kristus Koning Originelen schetsen; plannenmateriaal foto's

ad11
891 Bellewaerde Ieper voorstudies aug. 
'92 + 761 Cultureel centrum sint pieters Cultureel centrum Sint-Pieters Brugge; Bellewaerde park

plannenmateriaal; schetsen; 
documentatiemateriaal

Documenten van beide projecten zitten niet 
in afzonderlijke mappen, en zitten door 
elkaar

ad12

899 Fabriek Bekaert Depla 
Fabrieksgebouw: architectuurplannen, 
technische beschrijving + meetstaat, 
plannen Hardy, brouillons plannen + 
meetstaat, opmetingsplannen. Groen 
dossier. Maart '91

899 Brouillons; Bekaert fabriek bestaande toestand; Bekaert-Depla 
industriegebouw, groen dossier: briefwisseling e.d.

plannenmateriaal; financiële documenten; 
administratieve documenten; notities; 
briefwisseling

ad13 425; 430; 498
155-425 ALGAMA Dumont (Eterniet); 430 Debaere Moorsele; 498 GW 
Zedelgem "De Linde" met foto's zwart-wit

briefwisseling; plannenmateriaal; 
administratieve/financiële documenten; notities negatieven; foto's

PLAATSINGSLIJST Archief Eugène Vanassche (0166-EVAS)



ad14 772; 761; 709; 681; 668; 678 668 Dunepanne De Panne; brochures/ documentatiemateriaal; foto's
Doos bevat enkel documenten mbt project 
668

ad15

637.5 Sint-Andries wijkschool Hermitage 
potloodtekeningen voorontwerp, sept. 
1981 Documenten met betrekking tot project Wijkschool Sint-Andries Hermitage

plannenmateriaal; schetsen; notities; 
administratieve documenten (toelichtingsnota)

onderdelen kleine maquette in map (dikker 
papier met vouwen en resten plakband)

ad16

716 Brugge Spiegelrei ontwerp 2 dec. '84: 
fotografische voorstelling, 
ontwerpschetsen Spiegelrei, 
ontwerpschetsen (plannen + gevels) 
Genthof, metingsplan Spiegelrei-Genthof, 
brouillons bouwaanvraag dec. '84, 
afdrukken plannen bouwaanvraag, 
fotokopies liggingsplannen Metingsplan Spiegelrei, Spiegelrei voorstudie schetsen, plannen en gevels plannenmateriaal; schetsen

ad17

716 Spiegelrei juli '89: afdrukken plannen, 
brouillons bouwaanvraag aug 85, Genthof 
20.11.85, plannen en schetsen allerhande

Spiegelrei Bouwaanvraag augustus 85, brouillons der plannen; Spiegelrei-
Genthof; 716 Spiegelrei

plannenmateriaal; schetsen; krantenartikels; 
administratieve documenten

ad18 637; 642

637 Hermitage BHC fotoopnamen; Luchtopname Ermitage; 673 Ermitage 
Interbrugge voorbereid foto's; 637 woningen Ermitage; 642 Gentweg Brugge 
studentenwoningen

administratieve documenten; notities; 
plannenmateriaal; documentatie; krantenartikels; 
studie

foto's; dia's; negatieven; 
contactafdrukken

documenten "deelname baksteenprijs 82" en 
"deelname baksteenprijs 78"; deze map 
bevat heel veel fotomateriaal

ad19
442 / 13 KULAK, FAK W&L, verbeterde 
afdrukken KULAK fakulteitsgebouw rechten, wijsbegeerte en letteren plannenmateriaal; voorbereidende studie

ad20 571 WES WES plannenmateriaal; schetsen negatieven

ad21
442 / 12 KULAK, FAK W&L, voorontwerp 
afdrukken KULAK fakulteitsgebouw rechten, wijsbegeerte en letteren plannenmateriaal; voorbereidende studies

ad22
884 NV De Vlaming te Brugge: dagblad 
historiek, sept. '92 Kredietb/ Niklaas / Despar - Historiek Dagbladen krantenknipsels; kranten; documentatie; kop

kranten en documentatie m.b.t. project NV 
De Vlaming, controverse over afbraak 
bestaand pand met middeleeuwse 
elementen. Dossier bevat ook een 
geschiedkundige nota van de architect.

ad23

716 BHC Spiegelrei Brugge: afdrukken 
plannen, druksonderingsverslag 1.12.1977 
(Geolab Gent) - november 81 Genthof 20; Spiegelrei 8.9.10.11 plannenmateriaal

ad24

918 WES Bureaugebouw dec. '94: 
planafdrukken technieken, dok. 
Verlichting, aangepaste liftplannen 
Coopman Uitbreiding bureaugebouw WES

administratieve documenten; plannenmateriaal; 
briefwisseling; documentatie

ad25

637.2 BHC; 637.1 BHC Hermitage: 
brouillons plannen, kopies, voorstudies, 
oppervlakteberekening terrein, profielen 
wegen, technische voorschriften, 
berekeningen V/T Losse plannen; Voorstudies Ermitage plannenmateriaal; schetsen; notities

doos bevat ook documenten mbt project 744 
Vogelzang Leuven

ad26

884 NV De Vlaming te Brugge: afdrukken 
plannen 28/8/90-15/1/90, 10/12/90 - 
23/5/90 Losse plannen over project Vlamingstraat 25 woongebouw plannenmateriaal

ad27 CG 99
Documentatie over het Concertgebouw in Brugge; Brochure Brugge 2002; 
Brouillon zaal

documentatiemateriaal; administratieve 
documenten; publicaties; plannenmateriaal 
(kopieën); schetsen hoort bij dossier 956?

ad28

678 SFX Instituut jan. 1976: plannen 
bestaande toestand, plannen niveaus, 
xerox bestaande toestand, gevels 
bestaande toestand, structuurplan, 
indeling werkfases, brouillons maquettes 
en niveaus Plannen mbt project 678 SFX instituut plannenmateriaal



ad29

735 Astridpark Brugge: 14/08/86, 
brouillons technische beschrijving + 
meetstaat verschillende loten, plannen 
meetstaat Schetsen voorontwerp 1/84; Minderbroedersstraat; Astridpark dos 735 plannenmateriaal; schetsen; kopieën

ad30

760 ILO KULEUVEN: schetsen ILO 15.2.80, 
bestaande toestand + lijst beplanting, 
programma functioneel, technisch, 
technische nota's Vyncke, meetstaat 
voorontwerp + herhalende meetstaat, 
afdrukken voorontwerpen Documenten mbt Sporthal zwembad en instituut voor lichamelijke opvoeding

administratieve documenten; plannenmateriaal; 
schetsen foto's 2 mappen met plastieken kaften

ad31
442 / 16 KULAK FAK W&L: brouillons der 
plannen, betonplannen studium KULAK fakulteitsgebouw rechten, wijsbegeerte en letteren plannenmateriaal; schetsen

ad32

750 MSCW Groeninge: brouillon gevels 
verpleegeenheden, schetsen gevels 
materniteit pediatrie, schetsen gevels 
polikliniek, schetsen detail perspectieven plannenmateriaal

ad33
885 Beursplein Brugge: ontwerpplannen, 
aug. 92 Beursplein

plannenmateriaal; administratieve documenten; 
kranten; krantenknipsels; kopieën; schetsen foto's

ad34
750 MSC Kortrijk, MSC Voorontwerp 15-
03-78 21.07.85 Kartonnen map met linten en opschrift "ziekenhuis m.s.c. kortrijk 15-03-1978.

plannenmateriaal; administratieve documenten; 
technische nota; financiële documenten

ad35
440; 442; KULAK, Brieven, Profielen, 
Signalisatie Studentenhuis wijk 't Hoge Kortrijk

plannenmateriaal; administratieve documenten; 
schetsen, voorbereidende studie; documentatie; 
notities, ontwikkelingsplan

ad36

688 Hoedt; 734 Tribune Waregem 
(Afdrukken Bohez Renson, Planning, 
Detailplannen aannemer, Vervallen 
vorderingsstaten aannemer); 591 
Zerkegem (dec 82)

deel losse documenten tribune hippodroom de gaverbeek holstraat waregem, 
kultureel ontmoetingshuis Zerkegem; map 734 Uitbreiding tribune Waregem, 
verrekenigen en verantwoordingen; map "betwisting Hoet - Algrain; map "688 
Opmeting  foto's bestaande plannen"

schetsen; plannenmateriaal; 
presentatietekeningen; schetsen; notities; 
briefwisseling; administratieve documenten negatieven

ad37

813 potterierei brugge, 03/08/87 Van 
Eeghem: brouillons voorstudie, uitwerking 
plannen in potlood plannenmateriaal; schetsen

ad38
842 appartementsgebouw 
magdalenastraat Brugge, mei '91 Appartementen brouillons voorontwerp; Wevershof; BAM Magdalenastraat

schetsen; plannenmateriaal; notities; 
administratieve documenten

ad39
449 KULAK wetenschappen en 
administratie brouillonplannen plannenmateriaal; schetsen

ad40

866 Woning Oostmeers Brugge: meetstaat 
+ afdrukken plannen; muurovername; 
gevelstudies Flats voor blinden Oostmeers

plannenmateriaal; studiemateriaal, 
administratieve documenten; 

ad41

430; 721; 248; 925; Debaere; Bekaert; 
Verkempinck; Zaak Schepens De Veltere 
Hooglede

721 Verkempinck Moerkerke groen dossier; 925 woning Annick Bekaert - 
Tuyttens Wortegem Petegem groen dossier; 345 originele briefwisseling zaak 
Schepens

plannenmateriaal; notities; administratieve 
documenten foto's; dia's

in de map met opschrift "briefwisseling" zit 
geen briefwisseling maar plannenmateriaal 
(wel mbt het vermelde dossier)

ad42
446 KULAK studentenwoningen oktober 
1981

afdrukken voorontw.; brouillons opmeting; kopies voorstudie inplanting; 
originelen schetsen studie; bemerkingen plannenmateriaal; schetsen

ad43

446 KULAK Kortrijk studentenwoningen, 
originelen,  gereduceerde plannen, 
originele kalken, details 21.07.85 446 voorstudies studentenhuisvesting juli/oktober 1977; losse documenten plannenmateriaal

ad44 498 De Linde Zedelgem brouillons plannenmateriaal

ad45

449 KULAK wetenschappen en 
administratie: brouillonplannen, 
uitsplitsing meetstaat + raming deel 1 
Leuven deel 2 Kortrijk dec. '82 plannenmateriaal; administratieve documenten

ad46 637.2 Hermitage Interbrugge plannenmateriaal



ad47 440

440 KULAK inplanting op de studentencampus middenzone; 400 KULAK 
ontwikkelingsplan; 440-449 KULAK voorbereidende docu voor ontikkelingsplan 
ivm de ons omliggende landen; 440 afdrukken schetsen v.o. sch 1/200 
'middenkern' centrum van het ontwikkelingsplan; 440 voostel inplanting 
KULAK; 440 KULAK Algemeen

documentatie; krantenknipsels; administratieve 
documenten; plannenmateriaal foto's; dia; negatieven

ook documentatie over De Schakel Waregem 
(333) in deze doos

ad48

884 NV De Vlaming Te Brugge Schetsen 1e 
ronde, Schetsen 2e ronde, Gereduceerde 
verkoopsplannen app.

projectplan en schetsen stadsrenovatieproject Vlamingstraat, bouwdossiers en 
begeleidende nota administratieve documenten

ad49 442 KULAK Fak W&L voorontwerp studies, gevels & plannen, teksten plannenmateriaal; schetsen; notities

ad50

678 SFX Brugge: verbouwing school SFX: 
betonplannen, sonderingsverslag, 
uittreksels planen voor wijzigingen en 
reducering, signalisatie, zaak Weyel; april 
1980 plannenmateriaal; documentatie

ad51 441 Studentenhuis Univ Kortrijk plannenmateriaal; schetsen

ad52

884 NV De Vlaming Te Brugge: afdrukken 
plannen 25/6/89 23/02/90, 
brouillonplannen 15/4/91 schetsen; plannenmateriaal

ad53

678 SFX Brugge: afdrukken verouderde 
detailplannen, brouillons doorgang oude 
burg, brouillons balustrades, terrassen 
lastenboek, aug. 1978 plannenmateriaal; notities

ad54
678 SFX-Brugge afdrukken: voorstudies 
vernieuwing, voorontwerpen sept. 1976 plannenmateriaal

ad55 809;333; 917; 918; 939; 752 333 Cultureel Centrum Waregem (2); 917 Insulata Ter steen & Ter kaai
brochures; documentatie; nota; plannenmateriaal; 
postkaarten met foto van het project

foto's; contactafdruk; 
negatieven; dia's projecten 809, 918, 939 en 752 niet in doos

ad56

941 Bureau P. Debbautstraat Brugge Sint 
Michiels: planafdrukken, schetsen, 
brouillons sept. 1994 Dossier 941 Bureelgebouw P.Debbautstraat 6 3/1/94

notities; plannenmateriaal; schetsen; 
administratieve documenten

ad57 CG 99 Concertgebouw Brugge

tijdschriftartikels; briefwisseling; administratieve 
documenten; plannenmateriaal; notities; 
brochure; documentatie; krantenartikels diskette

ad58
Groene dossiers: 844; 846; 847; 855; 856; 
860; 868; 869; 871; 874; 875; 877 mei '92

844 Sint-Jan Wevershof; 846 VDK Kortrijk; 847 Woonblok BPA3- Waregem; 855 
Kerkhof Houtave; 856 Aanpassen rustoord Ledegem; 860 Vismijn Zeebrugge; 
868 Snaggaardstraat 12/14 Brugge; 869 Jacxsens Bredene; 871 De Linde 
Zedelgem koopwoningen; 874 Beisbos; 875 Hondenkennel; 877 Johan 
Verdonck

administratieve documenten; schetsen; 
plannenmateriaal; briefwisseling; krantenknipsels; 
documentatie foto's;

ad59
Eigen woning 1960-1975 P. Debbautstraat 
6 8200 Brugge

brochures; schetsen; plannenmateriaal; 
administratieve documenten foto's; negatieven

ad60

678 SFX Brugge: afdrukken plannen: 
ligging, voorstudie, voorontwerp, 
verouderde plannen ontwerp; opmetingen 
HIMPE, foto's bestaande toestand, 
plannes + wijzigingen, planning + foto's, 
keuring (?); aug. 1978

plannenmateriaal; financiële documenten; 
administratieve documenten; documentatie foto

ad61
918 WES Uitbreiding bureaugebouw jan. 
'92

Details "Ramen", schetsen Mr. Vae; Brouillons algemene details; 1e reeks 
afdrukken van potloodtekeningen , meetstaat okt. '91; plannen 2% potloodtek. 
gebruikt voor 1e afdrukken; brouillons/schetsen details (Mr. VA.E.) plannenmateriaal; schetsen



ad62

866 woning Oostmeers Brugge: dossier 2 
woningen grondplan, brouillonplannen, 
brouillonplannen dr. Gordts, berekening 
wijzigingen dr. Gordts maart '91

briefwisseling; notities; financiële documenten; 
administratieve documenten; plannenmateriaal; 
schetsen foto's

ad63

716 Brugge Spiegelrei ontwerp 2 dec. '84: 
straatzichten kopties met verschillende 
voorstellen, perspectiefstudie, 
begeleidende nota stedebouwkundig 
attest; ontwerp 3 febr. 86 gevels + 
grondplans schaal 1/100

ontwerp 3; ontwerp 2 straatzichten kopies; perspectiefstudie ontwerp 2, 
spiegelrei opname waardevolle elementen 15.11.78; rood dossier

plannenmateriaal; studie; administratieve 
documenten; financiële documenten; notities foto's

de foto's zijn ingekleefd in een document 
met tekst (nota opname waardevolle 
elementen)

ad64 plannen Jabbeke + foto's arch 579 plannen Jabbeke plannenmateriaal

middenformaat dia's, 
kleinbeeld dia's; negatieven, 
foto's; contactafdrukken

deel foto's lijken oude 
familiefoto's/portretten? Er zit ook een doos 
met ongebruikt printerpapier in deze doos.

ad65 440; 443; 444; 445
445 KULAK Geneeskunde gebouwen; 443/444-445 KULAK fakulteitsgebouw; 
443 KULAK meisjes peda

administratieve documenten; plannenmateriaal; 
krantenknipsels foto's; (middenformaat) dia

ad66

735 BHC Astridpark: brouillon lastenboek, 
originelen lastenboek, afdrukken plannen 
nov 1978 losse documenten over 735; 828 Minderbroederstraat 8/9 plannenmateriaal; schetsen

foto's/(kopieën?) op 
kalkpapier; negatieven; foto's

ad67

678 SFX Brugge: schetsen voorontwerp 
12.06.76, brouillons voorontwerp 
12.06.76, brouillons voorontwerp 
13.08.76 plannenmateriaal; schetsen

ad68 553 Brouillon plannen Sint-Eloois-Vijve Gemeentelijke school Koekoekstraat Sint-Eloois-Vijve schetsen; plannenmateriaal zeer vuile beschadigde doos
ad69 442 / 6 KULAK FAK W&L plannen plannenmateriaal

ad70

446 KULAK studentenwoningen: 
brouillons details, brouillons 
buitengebeuren, brouillons vloer-muur-
daktype jan. 1978 zoals op doos + liggingsplannen plannenmateriaal; schetsen; notities

ad71 441; 442

441 KULAK studentenhuis + foto's; 442 algemeen wijsbegeerte & letteren  + 
foto's; 442 algemeen data, historiek; 441 KULAK studentenhuis; 442 
auditorium wijsbegeerte & letteren; 442 KULAK wijsbegeerte & letteren 
gereduceerde plannen brochures; notities; plannenmateriaal foto's; negatieven

ad72

678 SFX Brugge: kalk balustrades, kalk 
doorgang OB, kalk det. Dakboord voor 
zonneblinden, detail diensttrap, detail 
opstand ramen archtergevel, ontwerp 
gevel OB, deel 3 plannen na wijziging Stad, 
deel 3 plannen voor wijziging stad, 2e 
verdieping bestaande toestand, gevels 
bestaande toestand, werktekening dak 
aansluiting met De Koetse, perspektieven 
gevels; betwisting Arco SF/ Mevr. 
heinkens ('t Koffiehuisje) sept. 1981

plannenmateriaal; schetsen; administratieve 
documenten; brochures; notities; briefwisseling

ad73

769 Brugger Karthuiserwijk: brouillons 
woningen 2%, aanvullingen ontwerp 
aanbesteding, afdrukken woningen 2%, 
brouillons parking 2%, afdrukken 
verkaveling 1/200, afdrukken parking Ir. 
Jonckheere betonplannen, afdrukken 
metingsplannen okt. 1982

plannenmateriaal; schetsen; documentatie; 
voorstudie

ad74 441.3 Kladtekeningen notities; schetsen; plannenmateriaal

ad75

678 SFX Instituut: brouillons ontwerp 2%, 
afdrukken brouillons ontwerp 2% okt. 
1976 plannenmateriaal



ad76

678 SFX Brugge: bestaande toestand 
1/200, gedeeltelijke voorstudie, brouillons 
perspectief, verouderde plannen 
noodtrap, wijziging 2e bouwaanvraag aug. 
78 brouillons, min- en meerwerken deel IV 
Oude Burg 33 aug. 1978 zoals vermeld op doos + 678 Weyel

schetsen; administratieve documenten; 
plannenmateriaal; briefwisseling

ad77

449 KLAK wetenschappen + administratie: 
brouillon meetstaat + plannen meetstaat, 
dec. 82 plannenmateriaal

ad78
642 studentenhuis: afdruken plannen, 
briefwisseling betreffende werfvers. Studentenhuis hoek Gentpoortvest - Oude Gentweg plannenmateriaal; administratieve documenten

ad79 442 21 Plannen hoorzalen Fakulteitsgebouw rechten, wijsbegeerte en letteren; plannen + lijst der plannen plannenmateriaal

ad80

446 KULAK studentenwijk: kopies schetsen 
voorstudie, kopties schetsen 
voorontwerp, kopies voorstel inplanting, 
brouillons voorstudie 1%, brouillons 
niveau terrein, brouillons gevels 1%, 
december 1980 schetsen; plannenmateriaal

ad81
678 SFX Brugge: verbouwing school SFX: 
niet gebruikte recente plannen april 1980 plannenmateriaal

ad82

678 SFX Brugge: dakwerken zolder 
Mariastraat, schilderwerken betonklokk., 
gevel Oude Burg 33 restauratie, foto's, 
bestaande toestand 1/200, dossier 
toneelgordijn jan. 1983

plannenmateriaal; schetsen; administratieve 
documenten foto's, negatieven

ad83

446 KULAK studentenwoningen 2e 
ontwerp: afdrukken potloodtekeningen 
sept. 1981 schetsen; plannenmateriaal

ad84 557 Kleine landeigendom 557 Woningen 't Hoogveld schetsen; plannenmateriaal

ad85
518 Eigen woonhuis debboutstraat 
Dewulf; 559 Trachez

plannenmateriaal; schetsen; documentatie; 
tijdschriftartikel; administratieve documenten

ad86
716 Ter Duinen: brouillons kalken dec. 
1976 Brugge Seminarie Kwartier Ter Duinen

schetsen; plannenmateriaal; administratieve 
documentatie; krantenknipsel foto's

ad87 716 Spiegelrei; 714 Vulderstraat juli 1989
plannenmateriaal; schetsen; briefwisseling; 
krantenknipsels; administratieve documenten foto's foto's in verslag gekleefd

ad88 Uitbreiding Computercentrum COI
Aanbestedingsdossier, "Vlabrick Haasrode", uitbreiding burelencomplex met 
computeraccomodatie voor Centrum voor overheidsinformatiek vzw

administratieve documenten; plannenmateriaal; 
schetsen; notities geen projectnummer op doos

ad89 668 Dunepanne; 642 Gentweg; april 1978 schetsen; plannenmateriaal
geen documenten over project 642 Gentweg 
in doos

ad90 668 De Panne okt 1976 schetsen; perspectieftekeningen weinig documenten in doos

ad91 681 Zeldelgem 3e leeftijd juli 1978 schetsen; plannenmateriaal

weinig documenten in doos; ook plan met 
projectnummer 498 "woningen de linde 
Zedelgem"

ad92

0003.1 FU.WO. Functionele woning 61: 
briefwisseling, uitvoeringsplannen, 
persartikelen kranten tijdschriften, foto's

Contacten; Toepassingen; Persartikelen, kranten & tijdschriften; 
Uitvoeringsplannen; Beschrijvende meetstaat; Foto's; Briefwisseling

briefwisseling; schetsen; plannenmateriaal; 
krantenknipsels; tijdschriftartikels; tijdschriften; 
brochures; administratieve documenten; 
documentatie foto's

ad93
446 studentenwoningen 2e ontwerp 
november 81 schetsen; plannenmateriaal

ad94 1.09 (???) + foto's 1.09 Olbrechts Outer Ninove
plannenmateriaal; administratieve documenten; 
publicaties (kopies) foto's



ad95
781 sint-eloois-vijve uitbreiding 
gemeenteschool sept 1985 plannenmateriaal

ad96

870 Bekaert Depla; 768 BHL Avelgem; 807 
De Sleutel; 681 Zedelgem complex 3e 
leeftijd; 683 Gistel; 773 Vlamingstraat nr 
41 + 43 plannenmateriaal; schetsen

opschrift Bekaert-Depla op doos gedrukt, 
rest is erbij geschreven, moeilijk te 
onderscheiden welke documenten bij welk 
project horen en of alles effectief in de doos 
aanwezig is

ad97
024; 025; 026; 029; Parm. Emelgem V.D. 
Brugge

024 Parmentier woonhuis Emelgem; 026 Van Damme Brugge, 029 Van 
Imschoot Gent

plannenmateriaal; administratieve documenten; 
financiële documenten; briefwisseling

vnl documenten ivm rechtszaak/proces-
verbaal

ad98 772; 919; 813 772 Uitbreiding burelen Baron Ruzettelaan documentatie negatieven; foto's
geen documenten over projecten 919 en 
813; zeer weinig inhoud in doos

ad99
443 woningen meisjesstudenten 
brouillons der plannen schetsen; plannenmateriaal

ad100 500; 571; 553; 518; 591; 772
571 WES Brugge; 772 WES Residentie; 553 School St-Eloois-Vijve; 518 Dewulf 
Kortrijk; 591 Zaal Zerkegem "Sarcoheem"

administratieve documenten; documentatie; 
plannenmateriaal; krantenartikel (kopie) dia's; foto's Geen documenten over project 500

ad101

805 Boeverbos politieschool: 
brouillontekeningen plannen 2% details, 
1e reeks afdrukken met gegevens iv 
Vyncke sept 1985

schetsen; plannenmateriaal; documentatie; 
brochures

ad102 001; 002; 004; 007
001 Van Biervliet Gaston Brugge, Woning in Varsenare (ernaast mekaar later 
Woning Fons Dewitte); 002 Sneyers, 007 Serruis

administratieve documenten; plannenmateriaal; 
persoonlijke notities; schetsen foto's Geen documenten over project 004

ad103 750 m.s.c. Groeninge plannenmateriaal
ad104 744 Leuven "vogelzang" aug 1978 schetsen; plannenmateriaal

ad105

0002.2 EW.60 Europese Woning 60: 
wedstrijd schetsen, wedstrijd 
onderleggers, wedstrijd kalken, afdrukken, 
programma's, uitvoering, plannen

schetsen; plannenmateriaal; administratieve 
documenten

ad106 612 Sportcentrum Oostrozebeke plannenmateriaal weinig inhoud in doos

ad107 918 WES bureaugebouw dec. 94

verouderde afdrukken + opmerkingen betonplannen, volledig lastenboek, 
titelbladen, opmetingsplan, dakdetails, sinitair plan, inplantingsplannen, dok. 
Rail II systeem, uittreksel dagblad "Leysterdaal"

plannenmateriaal; documentatie; krantenartikels; 
administratieve documenten

ad109 905 W.E.S. Uitbreiding Brugge, maart 91 brouillons: plannen, technische beschrijving
administratieve documenten; schetsen; 
plannenmateriaal

ad110 040; 044; 062; 068; 075; 077
068 Braeckevelt Kanegem; 040 Barbez Assebroek; 044 Blancke Sint-Michiels; 
075 Kerk Kerselare wedstrijd; 077 Decock Brugge

plannenmateriaal; administratieve documenten; 
schetsen; documentatie; krantenknipsels foto's geen documenten over project 062

ad111 751 BAM Kristus Koning juli 1989 gevelstudie; inplanting perspectiefstudie schetsen; plannenmateriaal

ad112

816 Sint Jan in de Meers; 851 Novus 
Portus Nieuwpoort; 876 Werbrouck-
Herreman

876 Werbrouck - Herreman Ardooie woning groen dossier; Woningen Sint-Jan 
in de Meers Woning 1 Dhr en Mevr Witte-Saele; Woning 2 Mej Lagast; Woning 
3 Mevr. Bonneure; Novus Portus Dispatching en onthaalcentrum schetsen; plannenmateriaal; notities foto's

ad113
866 Woning Oostmeers Brugge maart 
1991

plannenmateriaal; notities; schetsen; 
administratieve documenten; briefwisseling

ad114

769 Karthuizerwijk Interbrugse: brouillons, 
goedgekeurde voorontwerpplannen met 
bewerkingen, nov 1981 schetsen; plannenmateriaal

ad115 225; 681; 250
681 3de leeftijd Zedelgem "De Varens"; 225 Vanthuyne Koksijde, kalken & 
opnamen

krantenartikels; plannenmateriaal; beschrijvende 
nota; administratieve documenten

negatieven; foto's; groot 
formaat dia's geen documenten over project 250

ad116 009; 013; 014; 019
009 Roger Decoopman Baronstraat; 013 Herreman Daniel Ardooie; 014 Huben-
Stevens Izegem-Emelgem; 019 De Witte Alfons

administratieve documenten; plannenmateriaal; 
notities; briefwisseling foto's



ad117 446; 448; 449; 751; 760

446 studentenwoningen kulak; 449 kulak uitbreiding 2 modules; 751 Kristus-
Koning Scheepsdale Centrimo/Balkema Karel de Stoutelaan Brugge residentie 
hof van bourgondië; 752 ter wind appartementen en verkoop 1991 maria van 
bourgondielaan; 449 Kulak foto's rectoraat; 446 KULAK studentenhuisvesting; 
449 planredukties rectoraat en administratie

plannenmateriaal; brochures; administratieve 
documenten; briefwisseling; krantenknipsels foto's; negatieven; dia's veel foto's van maquettes

ad118
750 msc groeninge, plannen projekt 
"Gasthuisberg", jan. 1983 plannenmateriaal; schetsen; notities; brochure brochure over Gasthuisberg Leuven

ad119 0000; 0001; 0002; 0003; 0004

0001 Arp. Synthese 1959-1960; 0000 Wedstrijd gemeentehuis Burcht 1957; 
0004 inplanting en isometrische perspectieven; 0003 Functionele woning 
Brussel 1961 place Rogier; 0002 EW Wedstrijd 1960; 0004 VAE Bureau P. 
Debbautstraat

knipsels; persoonlijke documenten; notities; 
briefwisseling; tijdschriften; plannenmateriaal; 
administratieve documenten foto's; negatieven

ad120 358 F; 345; 338; 333; 321; 315; 313

333 372 Waregem; 313 Torenhof bouwmaatschappij Waregem; 315 Kereman 
Brugge; 358 Van De Weghe Wingene; 345 Schepens Sint-Andries Brugge; 338 
Groenhove Waregem; 761 Cultureel Centrum Sint-Pieters Brugge "Den Dijk"; 
321 Sporthalle 560 Sint-Pieters Brugge

brochures; administratieve documenten; knipsels; 
plannenmateriaal

foto's; dia's; 1 groot formaat 
dia map project 761 is lege map

ad121 166, 170, 176, 190

170-420 Notteboom Tielt; 166 Sagaert Stene Wenduine (04.03.1986); 170-420: 
Notteboom Tielt; 176 Hotel Blankenberg Van Craeynest; 190 Desmedt 
Wielsbeke

knipsels; administratieve documenten; 
plannenmateriaal; documentatie; briefwisseling foto's, negatieven

ad122 670, 666, 642, 637 (X), 612 , 651, 683

642 foto's; 612 sportcentrum Oostrozebeke; 651 folder; 678: SFX nieuwstaat, 
folders; 678: uitbreiding gebouwen langs de Nieuwstraat en in de 
binnenkoeren; 678 foto's; 683: apartementsgebouw Andries Gistel

administratieve documenten; plannenmateriaal; 
briefwisseling; documentatie foto's, diapositieven

ad123

879 Immo Declercq / 715 Kred. Bank BHC 
/ 716 Spiegelrei: fotografische 
voorstellingen, perspectiefstudie, 
stedebouwk. attest, beschrijving der loten, 
schetsen allerhande / 760 ILO - juli 1989

715: Kred. B. BHC groen dossier; foto's Spiegelrei + Genthof; Spiegelrei 
Begeleidende nota + stedebouwkundig attest (10.07.84): straatzichten ontwerp 
2, perspectiefstudie; Spiegelrei (27.08.84) fotografische voorstelling; plan 
sporthal KULeuven; 110 760 potloottekening, schetsen, gevelstudies; Spiegelrei 
bouwaanvraag augustus 85 (schetsen Vanassche)

plannenmateriaal, schetsen, administratieve 
documenten, aantekeningen foto's

ad124

Jabbeke voorontwerp, opmeting oude 
gebouwen, dag nota's, schetsen - 1/4/79 
(1)

plannenmateriaal; schetsen, administratieve 
documenten, aantekeningen

ad125

liggingsplannen, opmetingen, tuinaanleg, 
plannen, buitengebeuren + eigen woning 
Jabbeke; 827 Pandreitje - 1/4/79 (2) 227: Pandreitje ontwerpschetsen; schetsen; plannenmateriaal

ad126 813: De Medici Brugge 813: Hotel en horecafuncties 'De Medici' plannenmateriaal, briefwisseling heeft groene sticker

ad127 E. Vanassche - wedstrijden 1960-1965
documentatie; knipsels; plannenmateriaal; 
schetsen; administratieve documenten foto's

ad128 078, 080, 082, 107, 062
082: Van Merghaeghe Astene; 062: Missinge - Brug; 080: Centre Belge du 
Cuivre; 078: Jacques Brugge St. Kruis; 107: Kuhweide Torhout

administratieve documenten; plannenmateriaal; 
briefwisseling foto's

ad129 /

foto's KULAK; foto's oplevering PIDO; foto's Kortrijk 446, 678; foto's 960 
onbekend; foto's 884; projectenlijst, doodsbrief; studie markante gevels en 
woningen te Wingene (2003); plan ontwerp woonhuis Boom  (Van Hoeck) plannenmateriaal, administratieve documenten cd-roms, foto's, negatieven heeft groene sticker


