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Huis Neerijnen
Terrein met gracht
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BESCHRIJVING

:

Terrein met gedeeltelijke grachten van vermoedelijk het Huis Neerijnen achter het
rijksmonument Van Pallandtweg 6, Neerijnen.
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Verhoogd terrein met gracht
Een Huis "Neerijnen" komt voor op de Kaart van Th. Witteroos, 1571, copie I. Van
Geelkerck, 1666; Rijksarchief Gelderland, algemene kaartenverzameling, nr. 410.
Bovendien komt op deze kaart een Huis "Clingerenberch" voor, ongetwijfeld het huidige
kasteel (thans gemeentehuis). Hoewel dit tegenwoordig Neerijnen genoemd wordt, is het
dus kennelijk niet het oorspronkelijke huis.

Aan de Van Pallandtweg in Neerijnen ligt vermoedelijk het terrein waarop het oudste
adellijke huis van Neerijnen: het oorspronkelijke Huis Neerijnen heeft gestaan. Het terrein
van circa 45 bij 45 meter en circa 1,5 m boven het maaiveld reikend, is door een dubbele
gracht omgeven, met laanbeplanting langs de oevers. De binnenste gracht is circa 1,5 m
breed en met uitzondering van de voorzijde nog aanwezig. De buitenste slotgracht is
inmiddels grotendeels dichtgegroeid. Tussen beide grachten bevindt zich een smalle met
bomen begroeide singel.
In 1265 schonk graaf Otto van Gelre de curtes Hiern, Neerijnen en Opijnen aan Rudolf de
Cock, ridder. Deze stond hiertegenover zijn bezittingen in Rhenoy af.
Het tegenwoordige Huis Klingelenburg of Neerijnen zou omstreeks 1350 door Gijsbrecht De
Cock zijn gesticht. Mogelijk betreft dit bericht in feite het oorspronkelijke Huis Neerijnen, dat
ter plaatse van de in 1265 genoemde hof zal zijn verrezen. De nakomelingen van Gijsbrecht
noemden zich De Cock van Neerijnen. Dit geslacht heeft Neerijnen bezeten tot 1594.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Kasteelterrein met gedeeltelijke slotgracht, vermoedelijk van het oorspronkelijke Huis
Neerijnen.
Zowel op zichzelf als in relatie tot het huidige kasteel, een uit cultuurhistorisch oogpunt
waardevol ruimtelijk functioneel ensemble, van grote betekenis voor de plaatselijke
geschiedenis.

