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In de 16e eeuw had Gilbert 
Van Schoonbeke door zijn 
doortastende optreden 
als “projectontwikkelaar” 
een enorme impact op 
de ontwikkeling van 
Antwerpen zowel op het 
vlak van economische 
bedrijvigheid als van 
ruimtelijke ordening. De 
resultaten hiervan bepalen 
tot op heden de ruimtelijke 
ervaring in deze stad. 
Met de instelling van deze internationale prijs ter 
gelegenheid van de herdenking van zijn geboortejaar 
in 2019 500 jaar geleden willen we in de eerste plaats 
aandacht schenken aan deze blijvende verwezenlijking 
die we te danken hebben aan de Meliator van 
Antwerpen uit Antwerpens Gouden Eeuw, die tot in 
Florence was gekend.

Hieronder vindt u verdere informatie rond de figuur 
van Gilbert Van Schoonbeke en zijn verwezenlijkingen, 
meer specifiek omtrent de havenaanleg die hij 
initieerde.
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ingericht door  
vzw De Vrienden van het Brouwershuis

met steun van het comité van aanbeveling:
De Heer Marc Dillen, afgevaardigd bestuurder van de VCB
Mevrouw An Rekkers, directeur VRP
De Heer Joris Scheers, secretaris-generaal ECTP
De Heer Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester 
Mevrouw Ingrid Ceusters, executive president Group 
Ceusters
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Tijdens de eerste helft van de 16de 
eeuw groeide Antwerpen uit tot 
de belangrijkste havenstad van 
Europa. In normale jaren vaarden 
zo’n 2.500 schepen de Schelde 
op. De handelswereld kampte 
evenwel met een structureel tekort 
aan ankerplaatsen. Zeeschepen 
moesten soms wekenlang wachten 
om gelost en geladen te worden, 
want slechts een klein aantal kon 
aan de Scheldekaden afmeren. 
Kleinere schepen konden van de 
vloed gebruik maken om via één 
van de vijf ‘vlieten’ diep in de stad 
te varen, maar deze waterwegen 
waren zeer smal, terwijl het groot 
aantal bruggen en de talrijke 
huizen die tot vlakbij het water 
stonden het scheepsverkeer erg 

hinderden. Het stadsbestuur zag 
zich genoodzaakt om het aantal 
ligdagen zowel aan de kaden als 
in de binnenhavens te beperken, 
prioriteiten te stellen voor het 
lossen en laden van schepen, 
vaartuigen die specifieke goederen 
transporteerden de toegang tot 
bepaalde binnenhavens te verbie-
den, enzovoort. Regulering was 
nodig, maar kon het fundamentele 
probleem, namelijk het gebrek aan 
ankerplaatsen, niet verhelpen. 

De Antwerpse projectontwikkelaar 
Gilbert van Schoonbeke, die met 
de aanleg van de Stadswaag en de 
Vrijdagmarkt zijn bekwaamheid op 
het vlak van stadsontwikkeling al 
had bewezen, stelde in september 

1548 een radicale oplossing voor: 
de aanleg van een echte haven-
wijk in de Nieuwstad. Dat was een 
noordelijk gelegen, drassig gebied 
van zo’n 25 ha dat in 1542 bij de 
metropool was gevoegd, dat onbe-
bouwd was gebleven en waar de 
meeste gronden aan de stad toe-
behoorden. De centrale regering 
was zeer enthousiast en adviseer-
de het stadsbestuur een contract 
met de vindingrijke ondernemer af 
te sluiten, wat op 5 februari 1549 
effectief gebeurde. Van Schoonbe-
ke verbond er zich toe alle nood-
zakelijke werken op zijn kosten uit 
te voeren en binnen de vier jaar na 
hun voltooiing de stadsgronden te 
verkopen; hij mocht tien procent 
commissieloon rekenen. 

De aanleg van de eerste 
Antwerpse havenwijk  
(‘Het Eilandje’)
door Gilbert van Schoonbeke, 1549-1554

The Nieuwstad (New Town) was a swampy 
area of about 25 ha, situated in the north 
that was added to the metropolis in 1542 
had remained undeveloped and most of 
the land belonged to the city.
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Doelstelling van 
de Internationale 
Planningsprijs 
Gilbert van 
Schoonbeke 2019

Het unieke plan van Virgilius 
Bononiensis uit 1565, dat zich 
in het Museum Plantin-Moretus 
bevindt, laat zien hoe Gilbert van 
Schoonbeker tewerk ging: hij liet 
drie brede kanalen van west naar 
oost graven die loodrecht op de 
Scheldeoever stonden en die op 
gelijke afstand van elkaar lagen. 
De afstanden waren zo berekend 
dat er tussen twee kanalen 
telkens twee rijen van gebouwen 
konden worden geconstrueerd 
die door een straat van elkaar 
gescheiden werden, zodat 
ieder gebouw aan de ene kant 
aan een kade paalde en aan de 
andere kant aan een straat. De 
kanalen, die ieder voor specifieke 
schepen en goederen waren 
bestemd,  werden door smallere 
noord-zuid-waterwegen met 
elkaar verbonden, die een goede 
afwatering moesten verzekeren. 
Het was een hoogst origineel plan. 
Niemand had ooit het idee van 
een echte havenwijk gelanceerd. 
Het gebruik van drie parallelle 
kanalen als ruime binnenhavens 
was eveneens origineel. Nergens 
in het toenmalige Europa was er 
een voorbeeld van zo’n maritieme 
infrastructuur te vinden. 

Tussen het eerste kanaal (de 
huidige Brouwersvliet) en het 
tweede kanaal, Middenvliet 
genoemd, bracht Van Schoonbeke 
een industrieel complex tot 
stand: zestien brouwerijen, 
een Waterhuis (thans Museum 
Brouwershuis), opslagplaatsen 
en accijnskantoren. Aan de 
Middenvliet, op de plaats waar zich 
nu het MAS bevindt,  werd in de 
jaren 1564-1569/9 het imposante 
Hanzehuis opgericht, dat enorme 
magazijnen, talrijke kantoren en 
residentiële kwartieren voor de 
Noord-Duitse kooplui bevatte. 
In zijn beroemde ‘Beschrijving 
van de Nederlanden’ (1567) was 
Lodovico Guicciardini vol lof over 
deze Middenvliet, ‘zo breed en zo 
lang dat er gemakkelijk meer dan 
honderd schepen kunnen gemeerd 
worden’. De val van Antwerpen 
in 1585 heeft de verdere 
ontwikkeling van de Nieuwstad 
verhinderd, want de Scheldestad 
kon niet langer een eersterangs 
rol op commercieel gebied spelen. 
Pas onder het Frans Bewind werd 
de haven getransformeerd: in 1811 
verving het Bonapartedok het 
tweede en derde kanaal en in 1813 
werd een aanvang gemaakt met Prof.Em. Hugo Soly

de constructie van het Groot Dok, 
dat onder de regering van Koning 
Willem I werd voltooid en daarom 
Willemdok werd genoemd. In de 
loop van de volgende decennia 
werd Antwerpen weer een 
wereldhaven, wat in de constructie 
van nieuwe dokken tot uitdrukking 
kwam. De grondslag voor de 
havenontwikkeling in noordelijke 
richting was evenwel door Gilbert 
van Schoonbeke in de Gouden 
Eeuw gelegd.

In de loop van de volgende 
decennia werd Antwerpen weer 
een wereldhaven, wat in de 
constructie van nieuwe dokken tot 
uitdrukking kwam. De grondslag 
voor de havenontwikkeling in 
noordelijke richting was evenwel 
door Gilbert van Schoonbeke in de 
Gouden Eeuw gelegd.

1
het bekronen van gerealiseerde, dan wel in 
uitvoering zijnde binnenstedelijke ontwikkelingen 
die een samengaan uitdrukken van economische 
en residentiële ontwikkelingen en een hoog 
kwaliteitsniveau halen wat betreft duurzame 
toepassingen en ruimtelijke planning. Het volstaat 
niet om een theoretisch model voor te leggen: de 
realisatie ervan zal het overtuigend bewijs leveren 
dat de premissen die aan het plan voorlagen bij het 
ontwerp ook in de realiteit waarneembaar zijn. 

2
We willen met deze prijs de toekomstgerichte 
en vernieuwende impuls van een ruimtelijke 
ontwikkeling naar voor brengen, waarbij naast een 
verwevenheid van mensengemeenschappen en 
leefomgevingen met alle noden van dien ook oog 
bestaat voor het economisch aspect van de realisatie 
ervan. Focus zal hierbij vnl. komen te liggen op 
binnenstedelijke ontwikkelingen van wijken in 
Europese steden gelegen binnen een perimeter van 
1519 km rond Antwerpen. Met deze beperking dat 
het moet gaan om een kernstad van omtrent 40.000 
tot 100.000 inwoners; refererend aan de grootte van 
de Stad Antwerpen bij het begin en bij het einde van 
de 16e eeuw, de eeuw van Gilbert van Schoonbeke.

3
De prijs staat open voor ruimtelijke planners,  
architecten, ingenieursbureaus,  project-
ontwikkelaars en overheden, of beter nog voor een 
samengaan van deze spelers in een ruimtelijk project.

Samenstelling 
jury

Bij de samenstelling werd 
gestreefd worden naar een 
diversiteit en evenwicht zowel 
qua disciplines (stedenbouw, 
landschap, economie, 
vastgoed …).  

Evtl. kan deze aangevuld 
worden met een aantal 
stemgerechtigde leden

De heer Christian Rapp,  
Antwerpse stadsbouwmeester

Mevrouw Myriam Heuvelmans,  
algemeen directeur VESPA

De heer Bas Smets,  
landschapsarchitect

De heer Frederik Lesire,  
betuurder Real Estate Society

De heer Johan Huibers,  
architect 
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Selectieproces 
en criteria

Vormvereisten 
inzendingen

De projecten zullen beoordeeld worden op volgende drie aspecten:
1. Inhoudelijke elementen (weging 25/100)
2. Plan van aanpak (weging 25/100)
3. Duurzaamheid in al zijn aspecten en ruimtelijke planning (weging 

50/100)

De jury zal de inzendingen beoordelen o.b.v. onderstaande aspecten

1. Inhoudelijke elementen:
• meerwaarde voor de stadsgemeenschap (zoals aangetoonde 

hefboomwerking – voorbeeldfunctie)
• kwaliteit en vernieuwing van het ontwikkelingsproces tussen 

doelstellingen en verwezenlijkingen
• innovatieve karakter met in het bijzonder “The Next Economy” 

(circulaire economie en deeleconomie)
• het verwerken van diverse vormen van rechten om een grond te 

“bezitten”, in de volksmond ook wel eigendom genoemd 

2. Plan van aanpak
• aantoonbare aanpak die leidt tot het verbeteren van zowel de 

economische dimensie van de ontwikkeling als de levenskwaliteiten 
voor de stadsgemeenschap

• mate waarin aan kwaliteits- en procesbewaking wordt gedaan (incl. 
wijze waarop hordes werden genomen doorheen het traject)

• integreren van privaat-publieke belangen
• open mogelijkheden voor heroriëntatie van bestemmingen
• invoeren van participatie van diverse betrokkenen die het draagvlak 

versterkt

3. Duurzaamheid en ruimtelijke planning
• kwaliteit van integratie tussen energieopwekking, gebruik en 

ruimtelijke planning
• het aantonen van de rol van ruimtelijke planning welke proactief de 

ingebruikname ondersteunt
• duurzame implementatie van verkeersmodi, modal shift
• inbedden in natuurlijke microlandschappen en stadsnatuur, 

groenblauwe dooradering
• het incorporeren van duurzame energetische oplossingen en 

energiedistributie, aandacht voor maximale waterrecuperatie en 
-infi ltratiemogelijkheden, aandacht voor minimaliseren van hitte-
effect, rekening houdend met een context van wijzigend klimaat

Elke inzending dient te omvatten:

1. een presentatie van 
het volledige team dat 
meewerkte aan de realisatie 
op maximaal  2 A4 pagina’s 
met aanduiding van hun 
expertise met aanduiding 
van hun medewerking aan 
de inzending

2. een gedetailleerde 
beschrijving van de 
inzending in het Nederlands, 
Engels of Frans.  Deze 
beschrijving mag niet langer 
zijn dan 4 A4-pagina’s, 
inclusief titel, tabellen en 
referenties

3. een hoge resolutie versie 
van een paneel in kleur 
in een 80 x 150 formaat 
(b x h) (min 150 dpi, bij 
voorkeur 300 dpi in jpg, tiff 
of pdf), dat voorziet in een 
duidelijke toelichting, een 
gedetailleerde locatie en 
illustraties. (deze fi le wordt 
gebruikt bij de jurering en 
voorstellingen)

4. het ingevuld inzendings-
formulier
a. Alle projectinformatie
b. Naam contactpersoon en 

contactgegevens van het 
ingezonden team 

c. Een samenvattende nota 
m.b.t. het ingezonden 
project

5. Bewijs van betaling van de 
wedstrijdfee

Toe te 
kennen prijs

De winnaar zal een geldprijs 
ontvangen ten bedrage van 
€ 10.000 en er zal gezorgd 
worden voor een publicatie van 
het winnende project.

De uitreiking van de Gilbert Van 
Schoonbeke planningsprijs zal 
plaatsvinden in Antwerpen in de 
loop van het najaar van 2019

Wedstrijdfee

Termijn inzending 
en deelnemers

De inzendingen zullen een eerste 
selectie ondergaan. In een tweede 
fase zullen maximaal een vijftal 
inzendingen beoordeeld worden 
door de jury waarbij het mogelijk is 
dat bijkomende informatie wordt 
gevraagd. 

Over de uitslag van de wedstrijd kan 
niet in discussie getreden worden 
met de jury. 

De ingezonden documenten blijven 
eigendom van de vzw De Vrienden 
van het brouwershuis vzw in 
Antwerpen.

Bij gelegenheid zullen de ingediende 
documenten tentoongesteld of 
anderszins kunnen gepubliceerd 
worden op initiatief van de vzw 
Vrienden van het Brouwershuis; 
deelnemers aan de wedstrijd 
kunnen daar geen bezwaar tegen 
maken. Voor het bekendmaken 
van persoonsgegevens zal 
daarover door de respectievelijke 
betrokkenen wel goedkeuring 
gevraagd worden in het kader van 
de GDPR-regeling.

De vzw De Vrienden van het 
Brouwershuis kan op geen enkele 
wijze aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele schade die 
voortkomt uit de deelname aan de 
wedstrijd.

De jury is vrij om deelnemers die 
zich niet aan de beschreven regels 
houden, buiten de wedstrijd te 
houden.

Deadline van de inzending is 
8 september 2019 23u59

Elke inzending dient digitaal 
bezorgd te worden bij het 
secretariaat van de Internationale 
Planningsprijs bij VESPA in 
Antwerpen, via 
selina.cheung@vespa.antwerpen.be 

De planningsprijs staat open voor 
elk project dat in realisatie is (op 
de site) of de afgelopen vijf jaar 
gerealiseerd werd (opgeleverd 
na 8/9/2014).  Inzendingen 
kunnen gebeuren door elk teamlid 
dat hieraan meewerkte.  De 
voorkeur gaat echter uit naar de 
inzendingen waarvan het team zo 
volledig mogelijk naar voren komt.  
Elk project kan slechts éénmaal 
ingediend worden.

Een inzending wordt aanvaard 
als ook een wedstrijdfee van 
€ 500 werd overgemaakt op 
rekeningnummer van vzw De 
Vrienden van het Brouwershuis. 

Bankgegevens:
Naam rekeninghouder: 
vzw De Vrienden van het 
Brouwershuis, 2000 Antwerpen
IBAN BE56 9731 8945 6188
BIC ARSPBE22

Het bewijs van de betaling dient 
mee verzonden te worden met 
de documenten van inzending



Bijkomende 
informatie 

Verdere informatie omtrent de wedstrijd of de organisatie 
rond het Gilbert van Schoonbekejaar kan bekomen 
worden bij:

vzw De Vrienden van het Brouwershuis: via  
selina.cheung@vespa.antwerpen.be

Alle vragen dienen uitsluitend schriftelijk gesteld worden 
tot uiterlijk één maand voor de uiterste datum van 
indiening.  Het antwoord – dat in overleg wordt opgesteld 
met de voorzitter van de jury – volgt uiterlijk binnen de 
drie weken na ontvangst. 

2019 International
Planning Award

Gilbert
Van Schoonbeke


