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Tijdslijn geschiedenis
Steentijd
8800 – 2000 voor Christus
Veelal wordt aangenomen dat in deze periode Nederland bewoonbaar is geworden. Binnen de evolutietheorie wordt er vanuit gegaan
dat deze periode aansluit op de ijstijd die plaats vond op een oude aarde.
Op grond van de Bijbel wordt er vanuit gegaan dat het begin van de aarde uit deze tijd stamt. De IJstijd is het gevolg van de zondvloed
die aan het begin van deze tijd en kort na de schepping heeft plaatsgevonden.
Bronstijd

2000 – 800 voor Christus

IJzertijd
800 – 12 voor Christus
Aangenomen wordt dat in deze periode of kort daarvoor het rivierengebied voor het eerst bewoond werd. De mens leefde toen in
hoofdzaak van de jacht en ging zich later, toen het gebied droger werd, toeleggen op landbouw en veeteelt. Op grond van
archeologisch onderzoek is tot op heden niet met zekerheid aangetoond dat het grondgebied van Neerijnen ook voor deze periode
bewoond is geweest.1
Romeinsetijd
12 voor Christus – 450 na Christus
In deze periode zijn de nederzettingen ontstaan waaruit onze dorpen zijn voortgekomen. De bebouwing bestond voornamelijk uit houten
huizen. Er is één geval bekend waarbij gebruik gemaakt is van ingevoerd natuursteen. Resten van dit natuursteengebruik zijn gevonden
in Ophemert.
Middeleeuwen
450 – 1500
In deze periode zijn de weerbare kastelen in Neerijnen gebouwd. Vermoedelijk zijn toen ook de eerste stenen boerderijen ontstaan.
Door de aanleg van de dijk heeft Neerijnen in deze tijd zijn hoofdvorm gekregen.
Nieuwe tijd
1500 – heden
In deze periode zijn alle houten huizen vervangen door steen. Met name na de laatste dijkdoorbraak in 1855 heeft dat een vlucht
genomen. De meeste monumentale boerderijen in Neerijnen stammen uit de tweede helft van de 19e eeuw.
De periode van 1813 – 1940 geeft een stabiel behoudend beeld. Na de tweede wereldoorlog kwam hier in Neerijnen ook verandering in
door betere ontsluiting van het gebied en de informatievoorziening.
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Hierbij dient er wel rekening mee gehouden te worden dat de onderzoeksdekking in Neerijnen beperkt is en dat in het gebied ten
westen van de A2 veel sporen uitgewist zijn als gevolg van de sterk fluctuerende (grond)waterspiegel.

