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RONDOM ‘T VEER
Buurtcomité Tichelrij, Dobbelhuizen, ‘t Veer,
Thaborstraat, Plankstraat, Guido Gezellelaan
De buurt van weleer

Stroklopster aan ‘t Veer

De voorbije eeuwen waren ‟t
Veer, Tichelrij en Dobbelhuizen
buurten die hun ligging aan het
water benut hebben om ambachtelijke activiteit uit te oefenen en een nijverheid te ontwikkelen. Zo werd de stoelnijverheid erg belangrijk in deze
buurt en was het water van de
Dijle bruikbaar om het stro voor
de stoelmatten te bewerken.
’t Veer kreeg zijn naam in de
17de eeuw, vroeger noemde het
straatje Molenberch, waarschijnlijk verwijzend naar een
oude (water)molen. Aan die
windmolen zou dan ook een
galg gestaan hebben. Van de
Dobbelhuizen tot aan de sluis
noemde vroeger ook de Galgenbergstraat.
‟t Veer deed ook dienst als veerpont.
De naam Dobbelhuizen wordt
het eerst vermeld in 1658. Het
verwijst naar de dubbele rij hui-

zen. Voordien noemde de Dobbelhuizen gewoon Tichelrij. De
huizen in de Dobbelhuizen
langs de waterkant kregen pakhuizen langs het water. Het water werd benut om de goederen
te transporteren.
Activiteiten waren: stoel nijverheid, meubelmakerijen, houtsnijwerk. Maar ook verschillende kolenhandelaars waren door-

heen de voorbije eeuwen gevestigd langs het water. (Piscaer in
het Tuinstraatje, de maritieme
kolenhandel op de Tichelrij,
kolenhandel Van De Ven in de
Dobbelhuizen .
De houtnijverheid was dominant en lang aanwezig. In 1953
is nog voor één op drie bewoners van de Dobbelhuizen het
beroep verbonden met deze
houtnijverheid. (meubelmaker,
meubelfabrikant, stoelmaker,
houtdraaier, houtbewerker...)
De Tichelrij kreeg haar naam
reeds in de 13de eeuw. Waarschijnlijk verwijzend naar een
tichelbakkerij. Op de Tichelrij
was ook een oude refugie gevestigd. De kaden werden gebruikt voor het lossen en laden
van schepen.
Wil je meewerken in een historisch werkgroepje? Op zoek naar
de geschiedenis van de buurt?
Geef je naam op bij Anita en
Johan.

Stoelmatvlechtsters van de Dobbelhuizen
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Particuliere renovatie, … maar vernieuwing van
voetpaden en bestrating, voor wanneer?
Eind jaren ‟80 werden onder
impuls van het stadsbestuur
nieuwe woningen gebouwd aan
’t Veer.
In de jaren ‟80 en ‟90 werden
verschillende particuliere initiatieven genomen die het wonen
in de Tichelrij, Dobbelhuizen
verbeterden. Het is niet toevallig dat in een buurt waar het
water historisch altijd belangrijk
geweest is opnieuw het water
centraal kwam te staan. De eerste steigertjes aan het water waren geboren. “Wonen aan het
water” werd een troef. De vervallen pakhuizen van weleer die tot vandaag doorgaat.
werden omgevormd tot tuinen
of wooneenheden. Een evolutie Mede door de particuliere vernieuwingen werd het ook aangenaam wonen in de buurt
„rondom ‟t Veer‟. Tot vandaag
is het één van de sterkst gerenoveerde buurten aan de waterkant
in de Mechelse binnenstad.
Ondanks de particuliere vernieuwingen bleven de noodzakelijke aanpassingen aan de
bestrating en de straatinfrastructuur uit. De Dobbelhuizen heeft
voetpaden van minder dan 50
cm.
Voetpaden in heel de buurt liggen in slechte staat. De Tichel-

rij is gereduceerd tot een parkeerstraat. De band tussen water
en huizen is nergens geaccentueerd. ‟t Veer is een vergeten
punt aan het water. Alhoewel
vaak toeristen – komend van het
Groot Begijnhof – even tot aan
het water gaan, is dit eerder ontgoochelend. Wat een blikvanger zou kunnen zijn, is een verwaarloosde oever.
‟t Veer, Dobbelhuizen, Tichelrij
is een buurt die dag in, dag uit
door honderden fietsers en wandelaars gebruikt wordt.
De
straatinrichting is niet aan deze
zwakke weggebruikers aangepast.

Rondom ’t Veer
Is het voorstel voor de nieuwe naam van ons buurtcomité. ‟t Veer is het centrum van de straten die
we willen bereiken: Tichelrij, Dobbelhuizen, Thaborstraat, Plankstraat, Guido Gezellelaan en …‟t
Veer.
‟t Veer moet ook één van de blikvangers worden bij een toekomstige renovatie van bestrating en
voetpaden.
Rondom ‟t Veer is de opvolger van het actiecomité Kraanbrug Open.

Leden van het buurtcomité
Sarah en Koen, Karen, Michel, Patric en Patricia, Roel en Kristine, Erik en Patric, Jan en Anne, Karl,
Leo en Mady, Anita en Johan.
Wil je actief meedoen?
Mail naar roel.liers@telenet.be; patricia.claes@hotmail.com; van.steelandt.maryns@skynet.be
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Projecten voor de toekomst
Project 1
Heraanleg van ’t Veer,
Dobbelhuizen en Tichelrij
De voetpaden van deze drie
straten worden opnieuw aangelegd. De nadruk ligt op de zachte weggebruiker. In elke straat
komen voetpaden waar voetgangers met kinderwagens, rolstoelgebruikers en bejaarden
zich comfortabel en veilig op
kunnen verplaatsen.
De nieuwe voetpaden zijn een
onderdeel van een volledig
nieuwe bestrating en inrichting
van de buurt, inclusief verlichting, straatmeubilair, etc.
Bij de herinrichting wordt rekening gehouden met een toeristische wandelroute van het Groot
-Begijnhof naar de Haverwerf
en de Lamotsite. Vanzelfsprekend is de passage langs onze
buurt voor de toeristen de aangewezen weg. Men ontdekt de
Dijle. Er worden attractiepunten
gecreëerd op ‟t Veer, in de Dobbelhuizen en op de Tichelrij met
informatie over de historiek van
deze oude buurt.

Het weinig attractieve waterpunt aan ‘t Veer

“Water” in de stad heeft niet
enkel te maken met het fysische
aanwezig zijn van het water,
maar ook hoe men (als wandelaar) naar het water het water
geleid wordt, of hoe men het
waterpunt ontdekt. Ook de
functionele betekenis van de
Dijle uitleggen aan de toerist
kan mee dit attractiepunt waarde geven.

Het Veer en de Tichelrij zijn
vandaag weinig attractieve punten aan de Dijle. Bij de heraanleg van onze buurt moeten dit
blikvangers worden.

Project 2
Inrichting van de Dijleoever aan ’t Veer en het
Tuinstraatje (parking ’t
Veer)
Dit project bestaat uit drie deelprojecten.
1.
De opsmuk van de Dijle oever,
vertrekkend bij het attractiepunt
aan ‟t Veer tot aan de Winketbrug. De ingerichte oever krijgt
een functie (ingericht rustpunt
aan het water, …). In de plaats
van het verstoppen van de Dijle
brengt men het water naar de
passant.

De in te richten Dijle-oever

2.
De parking wordt ingericht als

4
„kiss and ride‟ parking voor de
nabije scholen. De „zachte‟
ontsluiting – enkel voor lokaal
verkeer, met sterke afremming
tussen ‟t Veer en de parking –
blijft steeds voorop staan. De
parking is een buurtparking.
3.
De stadsboot of watertaxi.
De Dijle wordt vandaag enkel
bekeken vanuit een recreatieve,
toeristische invalshoek. De Dijle is een blikvanger met een
toeristische rondvaart in de zomermaanden. Zeker in de filosofie van de autoluwe binnen-

stad is het zinvol om te onderzoeken of aan de Dijle in de
binnenstad geen nieuwe functionele betekenis kan gegeven
worden.
De Dijle verbindt
drukke woongebieden en parkeerplaatsen (Rode Kruisplein,
Zandpoortvest) aan de rand met
het centrum.
Elke zaterdag
wandelen honderden voetgangers langs de Dijle van aan het
Keerdok tot in het centrum.
Het idee van een stadsboot of
watertaxi is het onderzoeken
waard. Het betreft een boot(je)
met grote diepgang en overdekking zodat doorvaart onder de

Kraanbrug mogelijk is. De waterhaltes zijn meteen gelegenheden om het water bij de stad te
brengen. Onze buurt moet als
haltes hebben: ‟t Veer en de
Kraanbrug. Maar deze stadsboot of watertaxi kan uiteindelijk een mooi traject hebben
waar vandaag geen openbaar
vervoer is. Winketkaai (Sporthal), Keerdok (Rode Kruisplein), ‟t Veer, Kraanbrug, Vismarkt, Zoutwerf, Vijfhoek, Volmolen.
Het zal een klokvast vervoermiddel zijn.

Maak uw reflecties op deze voorstellen over aan Roel of Johan vóór 20 september. Het buurtcomité
maakt deze nadien over aan de politieke partijen en vraagt hun engagement voor de volgende legislatuur om deze projecten te realiseren, in samenspraak met de buurt!
roel.liers@telenet.be; van.steelandt.maryns@skynet.be

