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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/1 Architectuurarchief. Definitieve aanvaarding van de 
schenkingen. Goedkeuring.

APA bouwde in de afgelopen jaren zijn collectie verder uit met belangrijke 
aanwinsten. Volgende archieven werden opgenomen in de APA-collectie en worden 
door de provincieraad van Antwerpen aanvaard en opgenomen in de collectie van 
het Architectuurarchief van de provincie Antwerpen:

 AWG architecten:
o  het archief van bOb Van Reeth – CV, Architectenwerkgroep (AWG) – 

awg architecten van de jaren 1960 tot nu.

 Baudouin, Frans (1920-2005)
o een collectie studiemateriaal en wetenschappelijk onderzoek van 

eminent kunsthistoricus Frans Baudouin

 Blockx, Frank (1885-1973)
o fotoboek en een aantal tekeningen

 Blommaert, Victor (1912-1990)
o het archief van Victor Blommaert, inclusief documentatie, tijdschriften 

en boeken

 Conix, Christine
o het archief van architectenbureau Conix RDBM Architects

 Crépain(-Binst), Jo
o het archief van architectenbureau Crepain Binst Architecture

 Fux, Leon (1930-2008)
o Het archief van Leon Fux

 Geens, Marcel (?)
o het archief van Marcel Geens

 Hendrickx, Leopold (1911-2001)
o Enkel dozen archiefmateriaal van Leopold Henrickx

 Jacobs, Jean-Jacques (1909-1991)
o het archief van Jean-Jacques Jacobs dat het volledige oeuvre van 

deze architect beslaat

 Michielsen, Ludo (1928-2002)



o plannen, maquettes, boeken en tijdschriften vanLudo Michielsen

 Pulhof/Beste Brood – Beerens
o verschillende plannen en opmetingen van ingrepen in het kasteel 

Pulhof en bijgebouwen

 Seeger, Peter (1913-1995)
o De projectdossiers uit het archief van Peter Seeger

 Sepelie, Roland (?)
o documentatie over zijn realisaties in Wilrijk en zijn docentschap in de 

architectuuropleiding van Sint-Lucas Brussel, inclusief boeken en 
tijdschriften 

 Somers, Rudy (1942-2010)
o Projectdossier, maquettes en boeken van Rudy Somers

 Stiefenhofer, Jean-Jacques (1943-2013)
o het archief uit de jaren van het NHIBS en van het Instituut voor 

Industriële Vormgeving

 Strecker, Wim
o een verzameling archiefrelicten met betrekking tot het Militair 

Hospitaal en Vermeulen Victor

o Van Asperen, Jan (1876-1962)
o het archief bestaat uit relicten van het archief van architect Jan Van 

Asperen, een archief dat verder door oorlogsschade verloren ging

 Van Coille, Paul J.
o fotoarchief van het Oostendse aannemersbedrijf V.R. en J. Van Coillie

 Van Dijk, Frans
o enkele projectdossiers en archiefrelicten met betrekking tot 

Mathijssens G.

 Van Hove, Bernard 
o fotoalbum, behangfragmenten en een interieurfoto van Woning 

Verbuecken

 Van Riel, Karel (1906-1995)
o projectdossier en presentatietekeningen uit het archief van Karel van 

Riel

 Vercammen, Michel (1920-2006)
o een aantal tekeningen uit het archief van architect Michel Vercammen

 Wolters van der Wey 
o Plannen en maquette van een woonhuis te Mortsel

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Enig artikel:
De hierboven opgesomde aangeboden architectuurarchieven en -relicten worden 
aanvaard en opgenomen in de collectie van het Architectuurarchief van de provincie 
Antwerpen.


