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Inleiding
Neerijnen ligt in de Tielerwaard op
de noordelijke oever van de W a a l ,
enkele kilometers stroomopwaarts
van het aan de andere oever gelegen
stadje Zaltbommel.
Het dorp heeft de typische langgerekte structuur waardoor veel
nederzettingen in het rivierengebied
gekenmerkt worden. In het geval van
Neerijnen wordt die structuur
doorkruist door een tweede, namelijk
die van het Huis Neerijnen.
Het gebied tussen het dorp
Neerijnen en het naburige kasteel
Waardenburg behoorde van oudsher
aan de adellijke families die het huis
en het kasteel bewoonden. Hierdoor
en ten gevolge van de excentrische
ligging van het kasteel ten opzichte
van het dorp Waardenburg zijn het
kasteel, het dorp Neerijnen en het
gebied ertussen in een historische
eenheid geworden. De bescherming
is erop gericht deze eenheid zoveel
mogelijk te bewaren.
Hellouw ligt aan de Waalbandijk
zo'n acht kilometer ten westen van
Neerijnen. Het dorp bestaat, afgezien
van een nieuwbouwwijk van bescheiden omvang, uit een enkele strook
tamelijk los gegroepeerde huizen en
boerderijen langs de dijk. Als zodanig
is het als dorpsvorm een overgang
naar het in de Zuidhollandse rivierstreek veel voorkomende dijkdorp.
Het deel van Hellouw waar de
Kerkesteeg aansluit op de dijk en ook
het kerkje staat is met het door een
kweldam omgeven terrein van het
voormalige Huis Hellouw een
karakteristiek punt in de Tielerwaard.
Allereerst zullen hieronder enkele
hoofdlijnen uit de bewoningsgeschiedenis van het rivierengebied geschetst
worden. Met name zal ingegaan
worden op het zogenaamde gestrekte
dorpstype waar Neerijnen een
voorbeeld van is. Daarna volgt per
kern een verdere beschrijving van de
historische ontwikkeling en van de
historische kwaliteit van het huidige
ruimtelijk karakter.
Historische ontwikkeling in
hoofdlijnen
De bewoning van het rivierengebied
is tot in het zeer recente verleden
sterk bepaald door het voorkomen
van oeverwallen en stroomruggen:
hoger gelegen gronden die als
gevolg van diverse sedimentatiefasen
gevormd zijn. Voor de streken langs
W a a l en Nederrijn zijn vier hoofdfasen
van sedimentatie te onderscheiden,
elk gevolgd door een periode van
relatieve rust waarin bewoning
mogelijk was.
Gedurende de sedimentatie heeft
zich globaal steeds hetzelfde
afgespeeld: de vorming van hoger
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gelegen oeverwallen langs de stroom
en van komgronden verderaf.
Bewoning was mogeljk wanneer de
oeverwal langs de rivier voldoende
hoog was geworden. Als een
rivier(arm) dichtslibde bleven de
oeverwallen, met de bedding
ertussen in, als een langgerekte rug
in het landschap achter. Ook deze
zogenaamde stroomruggen vormden
een geschikte vestigingsplaats. Het
totale afzettingspatroon uit de
verschillende fasen kan zeer ingewikkeld zijn. Stroomruggen van de
eerste afzettingsfase kunnen
bijvoorbeeld afgedekt zijn met
komklei uit de tweede fase. Overigens
bedraagt het relief maximaal enkele
meters tussen ruggen en kommen,
meestal is het veel minder. De dijken
zijn in het gebied de hoogste
relief-eenheden.
Uit het archeologisch materiaal
blijkt dat de bewoning in de prehistorische tijd, vanaf het late Neolithicum
( 1 8 0 0 - 1 7 0 0 voor Christus) steeds
aan de oeverwallen en de stroomruggen van de verschillende sedimentatiefasen gekoppeld is geweest. Ook
voor de historische tijd blijft dit
gelden. In de loop van de derde eeuw
werd het gebied grotendeels verlaten
in verband met de toenemende
wateroverlast en de politieke situatie:
de grens van het Romeinse Rijk
kwam onder steeds grotere druk te
staan van buitenaf.
In de Merovingische Tijd was de
hernieuwde bewoning nog vrij
bescheiden. In de Karolingische Tijd
werd de bewoning geintensiveerd en
het patroon van verkaveling en
dorpsaanleg kreeg vorm. In het hele
gebied zijn heemnamen (namen
eindigend op -heem, -hem,-urn, enz.)
te vinden, die tussen de 5de en de
10de eeuw gevormd zijn. Oostelijk
betreft het dan dochternederzettingen
van reeds bestaande plaatsen. Meer
naar het westen gaat het om plaatsen
die met een naar het westen gaande
ontginning in Merovingische en
Karolingische Tijd ontstaan zijn.
Het daarbij behorende nederzettingspatroon was gebaseerd op de
stroomruggen in het land en langs de
rivieren. Over de stroomruggen
liepen w e g e n ; daarlangs lag de
dorpsbebouwing met daaraan
grenzend de bouwlanden. De verder
afgelegen komgronden bleven
onbenut. W e l werden ze tussen de
12de en de 1 5de eeuw opengelegd
en als weiland en hooiland in gebruik
genomen.
In de 12de eeuw vond opnieuw
sterke wateroverlast plaats. Na
aanvankelijke ophoging van huisplaatsen en/of dorpsterreinen ging
men over tot het aanleggen van
dijken. In eerste instantie was de
bedijking partieel, later werd een
meer volledig systeem van dijken en
een daarmee gepaard gaande

waterstaatsorganisatie in het leven
geroepen.
Omdat na de bedijking het grondwater op veel plaatsen hoger kwam
- de natuurlijke afwatering was door
de dijken afgesneden - en bij
dijkdoorbraak het water ook hoger
dan voorheen kwam, werden veel
huisplaatsen sterk opgehoogd. Dit
zijn de zogenaamde woerden. Pas
met de ruilverkaveling in de 20ste
eeuw werd het geschetste patroon
van bewoning en grondgebruik
doorbroken. In de komgebieden werd
de grond verbeterd en de afwatering
geregeld zodat ook hier landbouw
kon plaatsvinden. In de voorheen
vrijwel onbewoonde gebieden
werden boerderijen gebouwd,
nieuwe wegen werden aangelegd en
bestaande verbreed. Verder vond er
op grote schaal egalisatie plaats. Het
onderscheid tussen de hoger
gelegen stroomruggen en oeverwallen met dorpen, bouwlanden en
boomgaarden aan de ene kant en de
vrijwel onbewoonde komgronden
met wei- en hooiland aan de andere
kant, werd afgevlakt.
Het rivierengebied kent enkele
kenmerkende dorpsvormen: het min
of meer rond gebouwde dorp en het
gestrekte dorp. Het eerstgenoemde
type komt ook buiten het gebied
veelvuldig voor, het tweede is
gebonden aan de specifieke bodemkundige eigenschappen van het
gebied, namelijk de stroomruggen en
oeverwallen. Het dorp Neerijnen is
een representant van dit type.
Gezien de samenhang met de
eenstrepige verkaveling die uit de
Karolingische Tijd dateert, wordt het
type ook aan die periode toegeschreven, al is een jongere stichting niet
uitgesloten.
Karakteristiek is de langgerekte
vorm van het dorp: het bestaat veelal
uit twee assen (straten) die in
lengterichting op de oeverwal of de
stroomrug liggen. Vaak is de ene as
van enigszins meer belang dan de
andere, omdat bijvoorbeeld een
doorgaande weg ermee samenvalt.
In de naamgeving komt de hoofdstraat
dikwijls als Voorstraat en de parallelstraat als Achterstraat voor, zoals in
Neerijnen het geval is. S o m s is er
nog een derde as, de Middenstraat.
Hoofd- en achterstraat sluiten vaak
vorksgewijs aan op elkaar aan een of
twee zijden van de nederzetting. De
beide assen worden meestal door
enkele dwarsstraten verbonden. De
bebouwing bestaat in de meeste
dorpen hoofdzakelijk uit boerderijen
die naast elkaar aan de lengte-assen
staan, met de voorzijde naar de weg
gekeerd. De dichtheid van de
bebouwing varieert. In sommige
gevallen hebben de blokken gevormd
door lengte-assen en dwarsstraten
een vrijwel gesloten bebouwing, met
name bij nederzettingen die een

