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WOORD VOORAF

Dit rapport over Aalburg maakt deel uit van de serie Cultuurhistorische
Inventarisatie Noord-Brabant/Monumenten Inventarisatie Project. Het geeft per
gemeente een overzicht van de waardevolle nederzettingen, gebouwen en groen-
elementen tot ca. 1940 in de steden en dorpen van de provincie.
De snelle en vaak ingrijpende veranderingen in het Brabantse cultuurlandschap
hebben de totstandkoming van een dergelijk overzicht urgent gemaakt. Ondanks
vervlakking en schaalvergroting bezit elke gemeente een eigen karakter in de
stedebouwkundige structuur, de bebouwing van kern en buitengebied. We doelen
daarbij zeker niet alleen op erkende monumentale gebouwen, maar evenzeer op
boerderijen, woonhuizen, fabrieksgebouwen, bruggen en sluizen, wegkruisen of een
ijzeren sierhek en dorpslinde.

Na het monumentenjaar 1975 heeft het provinciebestuur besloten om de cultuur-
historische waardevolle bebouwing van de provincie vast te laten leggen.
Hiervoor is in 1976 de "Inventarisatiecommissie Brabantse Monumenten" ingesteld.
In september 1979 is een drietal inventarisatoren aangesteld om een werkmodel te
ontwikkelen en veldwerk en rapportage te verrichten.
Dit model is tot eind 1988 gehanteerd in 69 gemeenten. Najaar 1988 is ook in
Noord-Brabant het door de minister van WVC geëntameerde Monumenten Inventari-
satie Project van start gegaan. Binnen dit project wordt vastgelegd hetgeen in
Nederland tussen ca. 1850 en 1940 aan bouwkunst en stedebouw is gerealiseerd.

Het MIP beoogt:
- het verkrijgen van een eerste landelijk overzicht van de zgn.
"jongere bouwkunst en stedebouw1 (ca. 1850 - 1940)

- het bevorderen van kennis en waardering voor historische
stads- en dorpsgezichten en voor monumenten van geschiedenis
en kunst uit de periode 1850 - 1940

- het formuleren van uitgangspunten ten behoeve van publikaties
en wetenschappelijk onderzoek op architectuurhistorisch,
bouwhistorisch, stedebouwkundig, historisch-geografisch of
industrieel-archeologisch gebied

- het verkrijgen van bouwstenen als een eerste aanzet tot nieuw
te ontwikkelen beleid van Rijk, provincies en gemeenten ten
aanzien van de ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en
monumentenzorg, alsmede van een basis voor
planologisch-stedebouwkundige afwegingen

- het verzamelen van informatie die voor Rijk, provincies en
gemeenten als basis kan dienen bij het selecteren en
registreren van objecten, ensembles, structuren en dorps- en
stadsgezichten

In Brabant zullen daarnaast ook nog objecten en structuren van voor 1850 vast-
gelegd worden als uitvloeisel van de in 1979 begonnen Cultuurhistorische
Inventarisatie.
Onderzoek en veldwerk voor dit rapport vonden plaats in 1989 door mevr. drs.
M.J.P. Vaessen.

's-Hertogenbosch, september 1990.



WERKWIJZE EN CRITERIA

In Brabant is het MIP officieel van start gegaan op 1 oktober 1988. De inven-
tarisatie wordt hierbij gebiedsgewijs aangepakt. Daartoe is de provincie in acht
werkgebieden verdeeld, op basis van de historische en bestuurlijke ontwikke-
lingen in de periode 1850 - 1940.
Deze gebieden zijn:
1. Brabants Kleigebied
2. Zuidwest Brabant
3. Regio Tilburg
4. Regio 's-Hertogenbosch
5. Kempen
6. Regio Eindhoven
7. Maaskant
8. Brabantse Peel

Bij de inventarisatie wordt - binnen een zo breed mogelijke context - gewerkt
van groot naar klein.
Eerst wordt van elk gebied een schets gegeven van de algemene karakteristieken.
Op basis hiervan wordt voorts - gemeentegewijs - ingegaan op de stedebouwkundige
aspecten van een stad of dorp. Tegen deze achtergrond worden ten slotte de
objecten in de verschillende gemeenten beschreven.
De door het rijk voorgestelde werkwijze sluit goed aan bij onze sinds 1979
gevolgde werkwijze. Onbewust vooruitlopend op het MIP heeft de provincie vanaf
het begin naast de oudere bouwkunst (ca. 10% van de monumenten in Brabant) ook
steeds de jongere bouwkunst (ca. 90% van de monumenten) in haar werkwijze
betrokken. Dit uitgangspunt zal binnen het MIP gehandhaafd blijven, met dien
verstande dat de gegevens van de oudere bouwkunst buiten het MlP-kader vallen en
dus niet aan het rijk geleverd zullen worden. Zij zullen wel voorkomen in de
rapporten van de gemeenten die gewoon zullen blijven verschijnen. Tevens zullen
nu ook de grote gemeenten (Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Eindhoven,
Roosendaal, Helmond en 's-Hertogenbosch) beschreven worden.
In de geautomatiseerde MlP-bestanden welke uiteindelijk aan het Rijk geleverd
gaan worden, zal ook het bestaande materiaal van jongere bouwkunst van de 69
reeds geïnventariseerde gemeenten worden opgenomen.
Deelname aan het MIP verleent de provinciale inventarisatie een belangrijke
toegevoegde waarde. Zonder extra provinciale investering wordt het inventari-
satiebestand geautomatiseerd en in overeenstemming gebracht met een landelijke
opzet.
Voor verdere details verwijzen wij naar de Handleiding Inventarisatie jongere
bouwkunst en stedebouw (1850-1940), Zeist- 's-Gravenhage 1987.
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Criteria

Uit de vele objecten die voor inventarisatie in aanmerking komen moet uiteraard
een keus worden gedaan. Dat gebeurt aan de hand van een aantal criteria, die
groepsgewijs worden omschreven.
Bij deze criteria wordt het bindend element in veel gevallen gevormd door de
"historische karakteristiek" van de nederzetting. Wat wordt daaronder verstaan?

Een nederzetting is, in de hier gebruikte terminologie, een geheel van be-
bouwing, percelen, wegen en waterlopen, dat in de loop der tijd een meer of
minder samenhangende vorm heeft opgeleverd. Het eigen karakter van een neder-
zetting is het produkt van een - al dan niet geleidelijke - historische ont-
wikkeling, die in vele gevallen tot op de dag van vandaag valt af te lezen,
zowel aan het ruimtelijk patroon als aan de bebouwing zelf. Dat geldt in be-
ginsel net zo goed voor een oud akkerdorp, als voor een moderne nieuwbouwwijk.
Op zeker moment leidt een reeks van ontwikkelingen tot een situatie, waar de
nederzetting voor ons gevoel een uitgesproken eigen vormidentiteit bereikt. Dat
moment bepaalt de "historische karakteristiek" van de nederzetting, die dus als
het ware de optel- en aftreksom is van een reeks structuurbepalende en struc-
tuurverstorende ingrepen.

De invloed van dat moment kan zich, meer of minder nadrukkelijk zichtbaar, vaak
uitstrekken tot het moment van nu. Zo is voor de landelijke nederzettingen
tussen Oirschot en Best de situatie rond het midden van de vorige eeuw nog
steeds beeldbepalend. Vandaar dat het moment van de historische karakteristiek
ook omstreeks dat tijdstip is gekozen. Zowel de middeleeuwse aanleg, als de
wijzigingen van na 1850 zijn daarbij als wezenlijke bestanddelen aan te merken.
Een heel ander voorbeeld is de oude vestinggordel van Bergen op Zoom. Daar is
een essentieel element in de historische karakteristiek, zoals die rond 1800
bestond, thans niet meer afleesbaar. In die tijd werd de stad sterk gedomineerd
door haar uitgebreide vestingswerken. Sinds die echter aan het eind van de
vorige eeuw zijn ontmanteld, wordt het huidige beeld bepaald door een parken-,
straten- en bebouwingsgordel, die rond 1920 zijn uiteindelijke vorm kreeg.
Daarmee is de historische karakteristiek van ca. 1800 nu dus niet meer relevant
voor dit deel van de stad. Die van rond 1920 echter des te meer.
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Tegen de achtergrond van deze historische karakteristiek worden alle objecten
afzonderlijk getoetst aan de volgende criteria:

* Architectonische en kunsthistorische criteria

het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant, of
van het werk van een bekend architect, stedebouwkundige of kunstenaar
het object is gaaf qua stijl en detaillering
het object vertegenwoordigt een unieke (bouw) techniek, (bouw)- type of is
typerend voor de ontwikkeling van de industriële techniek
het object heeft esthetische waarde op grond van de vorm en detaillering
van exterieur en/of interieur.

* Planologische, landschappelijke en stedebouwkundiqe criteria

het object vormt samen met bijgebouwen, kleine artefacten, erfbeplanting of
tuinaanleg een karakteristiek geheel
het object maakt deel uit van een groter historisch geheel of complex
het object sluit, met name in historisch en geomorfologisch opzicht, aan
bij het landschap
het object maakt deel uit van een gebied met een grote continuïteit,
waardoor het historisch patroon van verkaveling, wegen en waterlopen goed
geconserveerd is gebleven
het object vormt een onderdeel van een historische stedebouwkundige struc-
tuur of een historisch nederzettingstype
het object is karakteristiek voor stad, dorp of streek.

* Sociaal- en cultuurhistorische criteria

aan het object zijn historische herinneringen verbonden in de ruimste zin
van het woord
het object vertegenwoordigt een aspect van de sociale of economische
geschiedenis
het object is representatief voor een bepaalde fase in de ontwikkeling van
dorp, stad of streek.

Afhankelijk van de situatie en de aard van het object, is het ene criterium bij
de selectie meer bepalend dan het andere.
Zo kan men zich voorstellen dat bij een eenvoudig voorbeeld van landelijke
bouwkunst criteria als type, bouwtechniek, samenhang met de directe of wijdere
omgeving, historische verkaveling en patroon van wegen en waterlopen, meer
gewicht in de schaal werpen, dan bij een kerkgebouw. Daar zullen eerder stijl,
gaafheid van details, esthetische kwaliteiten en geschiedkundige aanknopings-
punten de doorslag geven. Bij monumenten van jongere datum zijn op hun beurt
bouwtype, techniek, vormgeving, architect en sociaal-historische betekenis weer
het meest van belang.

De samenhang met de omgeving heeft bij de beoordeling een grote - zo niet
dominerende - rol gespeeld. Objecten als daglonershuizen, weverswoningen,
smidsen e.d., ontlenen vooral daaraan hun bijzondere waarde. Een op zich
interessant object, dat als laatste getuige de herinnering oproept aan een
overigens verder geheel verstoorde situatie, scoort doorgaans minder hoog, dan
een object dat deel uitmaakt van een karakteristieke, betrekkelijk ongerept
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gebleven omgeving. Daarentegen zal een in detail aangetaste reeks gebouwen, die
een onderdeel vormt van een qua maat en schaal nog goed bewaarde en interessante
structuur, op grond daarvan in deze inventarisatie juist worden meegenomen.
Tenslotte heeft, zoals men begrijpen zal, ook de zeldzaamheidswaarde van een
object of nederzettingstype bij de afwegingen meegespeeld.

Samenstelling rapport

In dit rapport wordt een beeld gegeven van de cultuurhistorisch waardevolle
structuren en objecten van oudere en jongere bouwkunst binnen de gemeente.
Hierbij is de samenhang tussen de objecten en het landschap of de nederzetting
van groot belang.

Door het raadplegen van de historisch-geografische beschrijving van het inven-
tarisatiegebied (afzonderlijk verkrijgbaar) en het naslaan van specifieke
plaatsgebonden literatuur ontstaat een beeld van de ontwikkelingen tot ca. 1950.
De topografische kaarten van ca. 1850, 1900 en heden op de schalen 1 : 50.000 en
1 : 25.000 zijn eveneens van belang, omdat door vergelijking een indruk ontstaat
van occupatiepatronen en ontwikkelingen tot op heden. In het veld wordt dit
beeld aangevuld met eigen waarneming.
Vervolgens worden per kern en in het buitengebied de objecten die aan de eerder
genoemde criteria voldoen geregistreerd.

Elk rapport omvat de volgende onderdelen. Na Woord Vooraf en Werkwijze en
Criteria worden de ligging van de gemeente (hoofdstuk 1), de bodemgesteldheid
(2) en het grondgebruik (3) behandeld. Dan volgt een overzicht van de verande-
ringen in infrastructuur, wegen, waterlopen etc. (4). Vervolgens worden de
nederzettingen behandeld (5). In de hoofdstukken 6 - 8 worden de onderzoeks-
resultaten beschreven. Voor de grotere gemeenten met planmatige ontwikkelingen
tussen 1850-1940 wordt een stedebouwkundige typologie gegeven met een kaart van
gebieden van bijzondere stedebouwkundige waarde. Bij de meeste kleinere
gemeenten blijft dit onderdeel achterwege. Hier hebben in het algemeen immers in
de periode 1850-1940 geen samenhangende stedebouwkundige ontwikkelingen plaats-
gehad. Wel worden in sommige gemeenten waardevolle bebouwingsgroepen van voor de
periode 1850-1940 apart aangegeven.
Dan volgt een karakterisering der objecten, bouwvormen en typen (boerderijen,
woonhuizen, openbare gebouwen e t c ) . Dit alles wordt afgesloten met de object-
gegevens, geordend naar adres en huisnummer (even, oneven). Per object worden de
oorspronkelijke en huidige functie, architect, bouwdata, bouwstijl en een
beschrijving der gevels, ramen, deuren, daken, bijzondere constructies en in een
enkel geval interieurgegevens (meestal wordt alleen het exterieur geregistreerd)
weergegeven. Dan volgen bijgebouwen, artefacten (stoepen, stootstenen, hekken
etc.) en groenelementen. Ook wordt aangegeven een motivering voor opname en of
het object beschermd is.
Tenslotte volgt de literatuur.



Bijgevoegd worden kaarten 1 : 10.000 en indien nodig deelkaarten van de stede-
bouwkundige typologie en de dichtbebouwde kernen. Op de kaart 1 : 10.000 worden
aangegeven'.

geïnventariseerde objecten met cultuurhistorische betekenis (zwarte stip) -
beschermde monumenten (zwarte stip met cirkel)
straatnaam en huisnummers
gemeentegrenzen
dijken, waterlopen en steilranden
oude wegenpatronen en oude akkerbodems met een humusdikte van minimaal
50 cm. (globaal aangegeven).

Beschermde stads- en dorpsgezichten, alsook landgoederen worden eveneens aange-
geven.
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1 Situering der gemeente

1.1 Ligging
De gemeente Aalburg ligt in de provincie Noord Brabant, in het inventarisatie-
gebied Brabants Kleigebied.
De gemeente bestaat uit de kerkdorpen Wijk, Aalburg, Meeuwen, Eethen, Genderen
en Babiloniënbroek en uit de gehuchten Drongelen, Spijk, en Veen.
Deze gemeente beslaat 5.316 hectare en heeft 10.597 inwoners (gegevens op
01-01-88).
In het noorden vormt de Afgedamde Maas een natuurlijke grens met de gemeente
Brakel (provincie Gelderland). De oostgrens volgt de Afgedamde Maas en het
Heusdens kanaal, Aalburg grenst daar aan de gemeente Kerkwijk (provincie
Gelderland). De zuidgrens, met de gemeenten Heusden, Waalwijk en Sprang Capelle,
volgt de Bergsche Maas. Aalburg grenst in het westen en noorden aan de gemeente
Woudrichem. Met kleine verspringingen loopt deze westgrens door bouwland, om het
natuurreservaat "Het Pompveld" tot aan de Afgedamde Maas.

1.2 Ontwikkeling
De samenstelling van de huidige gemeente dateert uit 1973. Tot die datum hebben
herhaaldelijk grenswisselingen binnen het betreffende gebied plaatsgevonden.
Meeuwen werd al in de tweede eeuw bewoond.
Aan het begin van de veertiende eeuw viel het gebied onder de bezittingen van de
heer van Heusden. De Heerlijkheid Eethen en Meeuwen, waartoe vanaf 1435 ook het
dorp Babyloniënbroek met het gehucht Hill behoorde, werden als leen aan Jan van
Drongelen toegewezen en op die manier verbonden met de lage heerlijkheid
Drongelen. Pas in 1567 ontstond een zelfstandige heerlijkheid Drongelen.
Belangrijke grensveranderingen deden zich voor in 1810, Wijk werd samengevoegd
met Aalburg, Genderen en Eethen werden bij Heesbeen gevoegd en Doeveren werd een
gehucht binnen de gemeente Drongelen (Heesbeen en Doeveren behoren nu tot de
gemeente Heusden. In 1923 vonden opnieuw een aantal wijzigingen plaats:
Drongelen, Meeuwen (met Babyloniënbroek en Hill) en Heesbeen (met Genderen en
Eethen) werden samengevoegd tot een nieuwe gemeente Eethen.

2. Bodemgesteldheid

2.1 Grondsoorten

De gemeente ligt in het rivierkleigebied van het land van Heusden en Altena. De
vorming van de bodem dateert uit de laatste fase van het holoceen en bestaat uit
stroomruggronden, komkleigronden en overslaggronden.
Stroomruggronden zijn ontstaan in en langs stroombeddingen, bij overstromingen
van de Maas. Deze grond bestaat uit zand, kalkhoudende zandgrond en zavelig
materiaal. Door hun hogere ligging vormen ze de verbindingen tussen de ver-
schillende nederzettingen.
Komkleigronden werden afgezet door de bezinking van fijn slib in stilstaand
water. Ze zijn, in tegenstelling tot de stroomruggronden, slecht water
doorlatend en kalkarm. Deze drassige grond deed aanvankelijk dienst als
bergboezem voor overtollig water van het hoger gelegen oostelijk gebied. Nu is
de grond slechts geschikt als grasland.
Overslaggronden zijn ontstaan door dijkdoorbraken, ter plekke van de breuk werd
de grond verplaatst waardoor zogenaamde wielen konden ontstaan.
Door afzetting van riviermateriaal ontstond vruchtbare grond bestaande uit een
zandige laag op rivierklei.
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2.2 Hoogte en afwatering

Na 1421 (St. Elizabethsvloed) bleven er problemen met de controle van het water
bestaan, zowel door de getijdestroom van de Biesbosch als door het samenstromen
van Maas en Waal bij Woudrichem. Deze problemen werden in belangrijke mate
opgelost door de scheiding van Maas en Waal en het graven van de Bergsche Maas
in 1896.
De afwatering in het gebied is geheel kunstmatig en geschiedt door middel van
een aantal weteringen via boezemwateren (Alm en Zevenbansche Gantel) naar de
Biesbosch.
In 1894 werd het Noorder Afwateringskanaal (gemeente Dussen) in gebruik genomen.
Via het Oude Maasje gebruikt de gemeente Aalburg ook dit kanaal voor afwatering
in de Biesbosch.
In 1873 werd het waterschap "Polder Beneden het Drongelensche Veer" opgericht.
In 1961 werd, voor het gehele land van Heusden en Altena, het waterschap De Alm
gesticht.

Door de hele gemeente komen we geringe hoogteverschillen tegen als gevolg van de
aanwezige grondsoorten (stroomruggen en komkleigronden).
Wijk en Aalburg en Veen liggen aan de kant van de Maas op 2,5 meter boven NAP.
Naar het westen toe, tot de rand van de huidige bebouwing daalt de hoogte tot
ruim 1 meter boven NAP.
Het grootste deel van de gemeente (het gebied rond Meeuwen, Eethen en Genderen)
ligt op iets minder dan 1 meter boven NAP.
Slecht enkele delen van het land binnen de gemeente bevinden zich beneden NAP,
daar komen opgehoogde boerenerven voor. Dit is vooral in Babyloniënbroek te
zien, het komt echter ook in Meeuwen, Eethen en Genderen voor.

3. Grondgebruik

Oorspronkelijk werd het grootste gedeelte van het land als grasland gebruikt, de
grond was ongeschikt voor de akkerbouw. De hogere komgronden deden dienst als
weiland, de lagere gronden waren als hooiland in gebruik. In de late middel-
eeuwen zijn de komgronden ontgonnen en verkaveld tot smalle strookvormige
kavels.
In slecht ontwaterde gebieden kon de moerassige grond alleen voor grienden
gebruikt worden. De laagste gebieden bleven lang onverkaveld.
Op de hogere stroomruggen werden op de akkers aardappelen en graan verbouwd. De
middeleeuwse akkers bestonden uit grote onregelmatige blokken.
In de negentiende en vroeg twintigste eeuw bleef het grootste gedeelte van de
grond als grasland in gebruik. Open akkercomplexen op de stroomruggen werden
verkaveld in smalle stroken en onregelmatige blokken.
Rond Meeuwen en Eethen ontstond fruitteelt. Tussen Veen en Aalburg, op de
zandige, kalkhoudende oevergrond, werd intensieve groenteteelt gepleegd.
Dit agrarische karakter bleef ook in de tweede helft van de twintigste eeuw
behouden. Met de ruilverkaveling (vanaf 1960) zijn vooral de smalle kavels in de
kommen vergroot, sloten dichtgegooid, wegen rechtgetrokken en binnendijken
geëgaliseerd. De inrichting van het gebied is daarmee sterk van karakter
veranderd. In 1973 werd de ruilverkaveling voltooid. Het aantal kavels is
daardoor afgenomen, de infrastructuur is aanmerkelijk verbeterd.
Veen en Spijk hebben een afwijkend verkavelingspatroon. Kavels liggen in straal-
vorm tegen een gebogen weg. Aan de andere kant van deze weg is een onregelmatig
verkavelingspatroon.
In het natuurreservaat "Het Pompveld" is de toestand van voor de ruilverkaveling
bewaard gebleven, hier zien we een landschap met grienden, populieren, bos en
weiland en een eendekooi.
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4. Infrastructuur

4.1 Wegen

Veel polder- en rivierdijken (vanaf de elfde eeuw aangelegd) dienden van oudsher

als wegen. Een voorbeeld is de Maasdijk die de dorpen langs de Maas (Werkendam,
Woudrichem, Andel en Aalburg) met elkaar verbindt. Dergelijke wegen zijn vaak al
in de negentiende eeuw verhard.
Locale verbindingswegen zoals de Polstraat, Broeksestraat, Veldweg en Kerkstraat
volgden het onregelmatige verkavelingspatroon en bleven lang onverhard. Na 1850
werd begonnen met het moderniseren van het wegennet. De
weg door de kommen van Meeuwen, Eethen en Drongelen lag vroeger hoger, in 1899
werd deze in opdracht van Provinciale Staten afgegraven waarna een nieuwe
bestrating met trottoirbanden werd aangelegd.
Tijdens het graven van de Bergsche Maas werd in 1899 een vaste oeververbinding
tussen Heusden en Aalburg gemaakt.
In 1901 werd in Meeuwen begonnen met het verharden van de straten door middel
van geklopte bazalt (mac-adam).
In 1906 werd opnieuw een aantal straten verhard, in de Wijkschesteeg, de
Veldstraat en de Genderensedijk werd de graslaag vervangen door grint. Veel
wegen bleven echter nog onverhard.
De infrastruktuur onderging pas duidelijke verbeteringen na de ruilverkaveling
die vanaf 1960 plaatsvond. De aanleg van de Provinciale weg zuid die direkt ten
noorden van de kernen van Meeuwen, Eethen en Genderen loopt tot vlak bij Aalburg
is daar een voorbeeld van. Bij Aalburg komt de Provinciale weg zuid via een
T-splitsing op de Provinciale weg Oost die een verbinding vormt naar
1s-Hertogenbosch in het zuiden en naar Almkerk en Zaltbommel in het noorden.

4.2 Spoorwegen en tramwegen

In het gebied zijn spoorwegen noch tramwegen aangelegd.

4.3 Waterwegen

Tussen 1886 en 1904 werd de maasloop tussen Heusden en Woudrichem afgedamd. Een
oude riviermeander, de Doode Maas, werd uitgediept en vergraven. Dit vormde het
Heusdens kanaal, een verbinding tussen Afgedamde Maas en Bergsche Maas.
Al in de veertiende eeuw bestond er een voetveer over het Oude Maasje te
Drongelen. Dit werd in 1633 door Jan van Drongelen vervangen door een pontveer
om Waalwijk beter bereikbaar te maken. In 1896 verdween het pontveer na het
graven van de Bergse Maas. Vanaf 1904 voer er een stoompont. Ook nu nog vaart er
een veer van Drongelen naar Waalwijk, over de Bergsche Maas.

4.4 Militaire infrastructuur

In de gemeente zijn geen elementen van een militaire infrastructuur aanwezig.

4.5 Dijken en kaden

Langs de Afgedamde Maas tussen Aalburg en Werkendam zijn enkele resten van de
dertiende eeuwse ringdijk (van de voormalige Zuidhollandse Waard) bewaard
gebleven. In de negentiende eeuw werden bestaande dijken verhoogd. Langs de
nieuw gegraven Bergsche Maas werden dijken aangelegd.
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5. Ontwikkeling van de nederzettingen

Algemeen geldt voor het rivierkleigebied, waartoe de gemeente Aalburg behoort,
geldt dat bewoning alleen mogelijk is op de hogere delen, de oeverwallen en
donken. Sporen van bewoning gaan terug tot de romeinse tijd. Permanente bewoning
vindt echter pas plaats vanaf de zevende eeuw.
De dorpen (Aalburg, Wijk, Veen, Drongelen, Genderen, Eethen Meeuwen, en
Babyloniënbroek) binnen de gemeente Aalburg zijn allen 'benedendorpen', dat wil
zeggen dat zij laag in het Land van Heusden en Altena gelegen zijn.
Het oudste dorpstype in deze streek is het ronde esdorp. Dit kenmerkt zich door
een onregelmatig wegenpatroon, er is vaak een ringweg te onderscheiden en de
wegen volgen een natuurlijk patroon van waterlopen.
Typische vormen voor nederzettingen zijn dan het donk- en oeverwaldorp en het
langgerekte dijkdorp.

5.1 Wijk en Aalburg
Aalburg en Wijk zijn beiden als oeverwaldorp ontstaan. Kenmerk van het oever-
waldorp is de ovale vorm, gevormd door voor- en achterstraat. Deze dorpen zijn
mogelijk ontstaan rond 800, hun ontwikkeling heeft veel invloed van het water
(overstromingen en dijkdoorbraken) ondervonden.
Aanvankelijk was nauwelijks sprake van een dorpskern. Er waren een kerk, een
kasteel en nabijgelegen oeverwalbebouwing. Bij latere verdichting van die
bebouwing ontstond een dorpskern aan één kant van de kerk. ̂ Door deze
concentratie kon de dijk steeds dichter naar de dorpskern toe geschoven worden
tot zelfs vlak achter de kerk. Binnen de dorpskern vestigden zich winkeliers en
ambachtslui. Het dorp ontwikkelde zich in de lengte van de oeverwal waardoor het
een langgerekt karakter kreeg, secundaire dijkbebouwing versterkte dit effect.
Boerderijen en arbeiderswoninkjes vormden een eigen buurtje, dit
kreeg vaak de naam van een oude hofboerderij.
De plattegrond van deze nederzettingen laat tot op heden nog een middeleeuwse
structuur zien.
Tot aan het graven van de Bergsche Maas was Aalburg met Heusden verbonden. Wijk
was steeds een parochie geweest met Aalst, de scheiding tussen Wijk en Aalst
gebeurde onder invloed van de veranderende Maasloop.
Al voor 1865 werden Wijk en Aalburg samengevoegd. De bebouwing kende in de
periode 1850-1940 slechts een geringe uitbreiding welke plaatsvond langs
bestaande structuren.
Oude buurtschappen rond Wijk en Aalburg: Perzik, Spijk, Rivel, Korvert,
Hakkeveld en Biesheuvel zijn nooit tot zelfstandige nederzettingen uitgegroeid.
Alleen de namen van delen in de gemeente Aalburg duiden nog op hun vroegere
aanwezigheid. De bebouwing vormt een geheel met die van Wijk en Aalburg.
Na 1940 heeft de bebouwing zich verdicht, tussen de oude structuren en van de
dijk af waardoor het langgerekte karakter van het dorp verloren is gegaan.

5.2 Babyloniënbroek
Babyloniënbroek en Hill vormen een broekontginning, mogelijk geïnitieerd door de
Abdij van Berne, de ontginningsbasis voor deze nederzetting volgde een
natuurlijke waterloop met smalle oeverwallen, naar het westen toe in het veen
verdwijnend. De dorpsweg liep evenwijdig aan de rivier, het gevolg hiervan was
een langgerekte nederzetting met vanuit de rivier opstrekkende verkaveling.
Grote boerderijen lagen op huisterpen. Tussen 1850 en 1940 is de bebouwing op
beperkte schaal uitgebreid. Dit gebeurde binnen de bestaande lineaire structuur.
Dergelijke boerderijen aan een lintweg bepalen ook nu nog het gezicht van deze
langgerekt nederzetting.
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5.3 Drongelen
Drongelen is een voorbeeld van een rivierkleidorp, dat dankzij een gunstige
ligging aan het Oude Maasje in de achttiende eeuw meer ontwikkeling kende dan
elders in het gebied. Er ontstond een druk verkeer op de rivier die voor ver-
binding met Waalwijk zorgde.
Concentratie van bebouwing was hiervan het gevolg. Drongelen ontwikkelde zich
hierdoor tot verkeersdorp. Veerhuis, herbergen, koffiehuizen en schippers-
woningen concentreerden zich op een centrale plaats. Deze ontwikkeling zette
zich ook in de negentiende eeuw nog voort. Bij de aanleg van een vaste brug
tussen Heusden en Aalburg in 1899 verdween veel bedrijvigheid. De bebouwing
breidde zich tussen 1900 en 1940 nauwelijks verder uit. Er bestaat nog steeds
een veer tussen Drongelen en de gemeente Waalwijk.

5.4 Meeuwen - Eethen - Genderen
Meeuwen is ontstaan als een niet langs de rivier gelegen donkdorp. Een kasteel
was wel aanwezig (in 1334 door ridder Jan van Drongelen gebouwd), maar was niet
dominant voor het dorp. De primaire vorm bestaat uit een groep boerderijen op de
rand van de zandopduikingen, langs de donkrand. Kleine akkertjes op de donk en
weilanden in de lager gelegen omringende gebieden waren de belangrijkste bron
van bestaan. De eerste bewoners vestigden zich op de oeverwallen van de Oude
Maas, ten zuiden van Eethen en Meeuwen zijn deze oeverwallen nog herkenbaar.
Vanuit hun woonplaatsen bij de rivier werden strookvormige kavels in het veen
uitgezet.
De kerk stond in het midden op de donk, daaromheen ontwikkelde zich een ambachts-
buurt.
De ontstaansgeschiedenis van het huidige Meeuwen gaat terug tot de St. Elizabeths-
vloed. Na 1421 werd de nederzetting opnieuw opgebouwd rond de resten van de
kerk. Er werd een nieuwe, rechte straat (de Dorpsstraat) aangelegd waaraan
Meeuwen de langgerekte vorm dankt die ook nu nog in het dorp herkenbaar is.
Eethen en Genderen zijn voorbeelden van ronde esdorpen. Kenmerk is een
onregelmatig wegenpatroon, er is vaak een ringweg te onderscheiden en de wegen
volgen natuurlijke waterlopen.
Dit onregelmatige wegenpatroon is in Genderen nog duidelijk herkenbaar.
Na-oorlogse bebouwing is vooral binnen de oude structuur gerealiseerd.
Voor Eethen geldt dat de negentiende eeuwse wegenstructuur nog wel in de platte-
grond herkenbaar is. Het totaalbeeld is echter veranderd door een na-oorlogse
woonwijk die tegen het dorp aangebouwd is. De Raadhuisstraat, die lang het dorp
aan de oostzijde begrensd heeft, loopt nu dwars door het dorp heen.
Uitbreidingen van de bebouwing in deze dorpen vond tussen 1850 en 1940 op kleine
schaal plaats. Het betrof steeds verdichting binnen bestaande structuren en een
kleine uitbreiding langs lintwegen naar buiten toe.

5.5 Veen
Veen, ontstaan als oeverwaldorp, was een ambacht dat tot 1724 onder de macht van
de graaf van Holland stond. Daarna zijn de heerlijke rechten verkocht aan mr.
Maarten Vlaardingenwoud, Heer van Dirksland (die ook Wijk, Aalburg, Genderen en
Doeveren in 1724 kocht) waarmee Veen een ambachtsheerlijkheid werd. Bij
dijkdoorbraken in 1880 is Veen grotendeels verwoest. Uit een vervallen staat is
de nederzetting weer opgebouwd en heeft lange tijd weinig uitbreiding van de
bebouwing gehad. Na 1950 heeft ook hier uitbreiding van de bebouwing plaats
gevonden. Dit is vooral aan de zuidkant van het dorp gebeurd door het toevoegen
van enkele straten.



- .15 -

5.6 Verspreide bebouwing

Vooral aan de Maasdijk en in mindere mate ook aan de Veldstraat komt al in
negentiende eeuw verspreide bebouwing voor.
De bebouwing in de rest van het buitengebied is steeds schaars geweest en
gebonden aan natuurlijke of kunstmatige verhogingen.
Pas na 1950 vond geleidelijke uitbreiding plaats.

6. Stedebouwkundige typologie

6.1 Typologie

De gemeente bestaat uit een aantal, van oorsprong agrarische nederzettingen.
Lintbebouwing langs de Maasdijk, in de dorpen zelf en langs de locale ver-
bindingswegen is lang bepalend geweest voor het karakter van het gebied. Pas na
de tweede wereldoorlog, waarin het gebied veel schade heeft geleden, heeft de
bebouwing zich uitgebreid en verdicht tussen de linten van de oude strukturen
in. Rechtlijnige stratenpatronen overheersen in de nieuwe wijken waardoor deze
een stedelijker karakter krijgen.
Vanwege het ontbreken van ruimtelijke ontwikkelingen in de periode 1850-1940 is
geen MlP-typologie toegepast.

6.2 Beschrijving van gebied van bijzondere stedebouwkundige waarde

In de gemeente zijn geen gebieden van bijzondere stedebouwkundige waarde aange-
wezen.

7. Karakteristiek der objecten, bouwvormen en bouwtypen

7.1 Woonhuizen

In de gemeente Aalburg, die vooral uit agrarische nederzettingen bestaat, zijn
niet veel woonhuizen uit de periode van voor 1940.
De oudste woonhuizen zijn te zien in Veen. Bijvoorbeeld Grotestraat 2-4, stamt
uit het laatste kwart van de achttiende eeuw. Het is een groot huis, dwars erop
staat een bedrijfsgedeelte. Opzij van het woongedeelte is in de jaren '30 een
lage portiek aangebouwd. Van der Loostraat 3 is een woonhuis, blijkens jaar-
talankers uit 1830. In de jaren dertig is het huis verbouwd, een erker en garage
werden toegevoegd. Een woonhuis uit het einde van de vorige eeuw is Maasdijk
345, eveneens te Veen. Het huis heeft een baksteen decoratie in de kroonlijst.
Een klassicistische dakkapel, met pilasters, gebogen lijst en voluten, zink-
schubben tegen de zijwand, geeft het pand aanzien.
Aan de Maasdijk in Wijk en Aalburg vinden we ook de eenvoudigere dijkhuizen.
Deze bakstenen huizen staan met de éénlaags voorgevel aan de dijk, aan de
achterkant ligt het geheel een stuk lager, en telt de gevel twee lagen.
Voorbeelden zijn Maasdijk 115 (nu met een horeca bestemming) uit het laatste
kwart van de negentiende eeuw en Maasdijk 38, een huis onder zadeldak uit ca.
1860.
Uit het eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw stammen een
aantal woonhuizen, verspreid over de gemeente, met de typische kenmerken van die
tijd, elementen van chaletstijl (houtwerk) en neo-renaissance (dekoraties in
strengperssteen) in de detaillering. Zoals Broeksestraat 34 in Babyloniënbroek,
een woonhuis met polychrome baksteen dekoraties in kroonlijst en boogvelden. De
dakkapellen zijn in chaletstijl uitgevoerd met betimmerde topgeveltjes en
windveer met makelaar. Hoog Meeuwen 15 te Meeuwen combineert elementen van
neo-renaissance met een in klassicistische stijl uitgevoerde dakkapel.
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Voorbeelden van eenvoudigere woonhuizen uit die tijd vinden we aan de door-
lopende straten tussen de dorpen en in de kernen zoals Dorpsstraat 11 en 13 te
Meeuwen en Hoofdstraat 31-33 te Genderen. De hier toegepaste versiering beperkt
zich tot pleisterwerk in hoogvelden.
Eenvoudige woonhuizen uit het eerste kwart van de twintigste eeuw zijn bijvoor-
beeld de dijkhuizen aan de Maasdijk (nr. 10, ca. 1910 en nr. 20 uit ca. 1915).
Op kleine schaal is toen ook georganiseerde woningbouw gepleegd in Wijk en
Aalburg. Grote Kerkstraat 17-19 zijn woningen van bouwvereniging "Onze Woning"
en dateren van rond 1915.
Uit de periode 1920-1930 is het aanbod woonhuizen groter en gevarieerder. Een
voorbeelden is Maasdijk 347-349, een huis met verhoogd middenrisaliet onder
tentdak. Tegen de zijkant van het huis is een houten erker gebouwd. Maasdijk 104
valt op door de dakvorm, een gebogen zadeldak met bitumen, een klein stukje van
de topgevel is met dakpannen (tuile du Nord) bekleed. Twee schoorstenen lopen
als steunberen langs de zijgevel van het huis door tot op het straatnivo. Een
woonhuis in sobere rationalistische stijl is De Kroon 11 (Wijk en Aalburg).
Oegemastraat 19 te Genderen is een groot tweelaags woonhuis uit ca. 1920. Het
bestaat uit een langs deel, met uitgebouwde erker en een dwars daarop staand
deel onder plat dak. De T-schuiframen met in de bovenlichten een kleine roeden-
verdeling met kathedraalglas zijn typisch voor de jaren twintig van de
twintigste eeuw.

7.2 Boerderijen

Het meest voorkomend type is dat van de kortgevelboerderij. Deze boerderijen, in
baksteen, of in de oudere voorbeelden in ijsselsteen uitgevoerd, hebben een
voorgevel van twee en een halve laag. Veelal hebben ze een dwarsdeel en zijn
gedekt met een rieten wolfdak (zogenaamde boerderijen van het Altenase dwars-
deeltype). De oudste voorbeelden vinden we aan de doorgaande wegen in het
buitengebied en aan de vroegere randen van de woonkernen.
Voorbeelden zijn Broeksestraat 87-89, een pand uit 1773 op een terp gelegen en
Eindsestraat 12 (tussen Drongelen en Meeuwen) uit 1786 dat met de achterkant
naar de straat toe staat. Tegen de zijgevel is in de negentiende eeuw een dwars
gedeelte aangebouwd. Maasdijk 151 is in ijsselsteen opgetrokken met (vernieuwde)
rabatdelen tegen de zijgevel. Het dateert uit de eerste helft van de negentiende
eeuw.
De boerderij aan de Grote Kerkstraat 69-71, (XIXA) met dwarsdeel onder opgewipt
dak, heeft op het erf een bakhuis en een bakstenen schuur. Raadhuisstraat 21
(Eethen) heeft op de korte gevel sporen van de bezettingstijd: de termen
"Glauben/Kampfen/Siegen" zijn nooit helemaal uitgewist.
Een aantal negentiende eeuwse kortgevelboerderijen met tweelaagse voorgevel
hebben een ingezwenkte lijstgevel, deze boerderijen worden meestal met een
zadeldak met wolfseind, met pannen gedekt. Bijvoorbeeld Grotestraat 18,
Hoofdstraat 98-100 en Dorpsstraat 18 uit ca. 1880. De lijst van laatst genoemde
boerderij heeft rijk versierde consoles. Meerhoek 18 (Genderen) is een kort-
gevelboerderij uit 1919, tegelijk gebouwd met de aanleg van de straat. Het
woongedeelte heeft een tweelaags baksteen lijstgevel met middenrisaliet, in de
lijst baksteendekoratie. Hoekpilasters worden bekroond door siervazen. Erachter
ligt een groot bedrijfsgedeelte.

Jongere boerderijen, uit het begin van de twintigste eeuw zijn veelal opge-
trokken uit baksteen, waarbij speklagen en dekoratie in strengperssteen zijn
toegevoegd. Voorbeelden zijn Broeksestraat 74 uit ca. 1905, opgetrokken uit
cementsteen, Veldstraat 67 (Babyloniënbroek) met korfbogen met gepleisterde
sluitsteen en De Kroon 24, met zadeldak, versierd door middel van een windveer
en makelaar.
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Een ander veelvoorkomend type is dat van de T-boerderijen. Bij een aantal
daarvan bestaat het rechthoekig woonblok uit twee lagen onder schilddak, meestal
van riet. Dwars daarop staat het éénlaags bedrijfsgedeelte onder zadeldak, al
dan niet met wolfseind (riet of golfplaat). Voorbeelden hiervan zijn
Hillsestraat 2 en 6 in Babyloniënbroek, Grotestraat 38 met gepleisterde deur-
omlijsting bestaande uit pilasters en een lijst, en Maasdijk 369. Hierbij staat
het woongedeelte op de dijk, het bedrijfsgedeelte strekt zich achter de dijk
uit.
Het komt bij T-boerderijen ook voor dat juist het bedrijfsgedeelte hoger dan het
woonhuis is. Dit is te zien bij Hillsestraat 46, het woonhuis, genaamd
"Ebenhaëzer", heeft een bedrijfsgedeelte onder zadeldak dat met een wolfseind op
het dak van het woonhuis aansluit. Hetzelfde zien we bij Maasdijk 51: door de
ligging aan de dijk steek het veel grotere bedrijfsgedeelte niet boven het
woonhuis uit.
Bij een laatste variant is de hoogte van woon- en bedrijfsgedeelte gelijk zoals
bij Broeksestraat 66. De achterkant van het bedrijfsgedeelte is met houten
rabatdelen betimmerd. Andere voorbeelden zijn Dorpsstraat 56, uit het begin van
de negentiende eeuw en Polstraat 26, uit de tweede helft van de negentiende
eeuw. Meerhoek 25-27 ligt nu met de achterkant naar de straat, de oorspronke-
lijke voorgevel ligt naar de Hoofdstraat. Het woongedeelte is geblokt gepleis-
terd en heeft een schilddak met kruispannen, gedeeltelijk vervangen door glas.
Het bedrij fsgedeelte is opgetrokken uit baksteen onder zadeldak met wolfseind,
riet gedekt.
Enkele T-boerderijen in de kern van Wijk en Aalburg (Grote Kerkstraat 10 en 12)
zijn gerestaureerd en nu als woonhuis in gebruik.

In de gemeente treffen we slechts enkele langgevelboerderijen aan. Maasdijk
217-219 ligt tegen de dijk aan en heeft een opgehoogd deel met hooiluik.
Maasdijk 331-333 is een gepleisterd pand onder rieten zadeldak. Beide
boerderijen stammen uit de negentiende eeuw. Hoofdstraat 39 stamt uit het begin
van de twintigste eeuw. De achteraanbouw is van latere datum.

Rondedans 2 (Genderen) is een voorbeeld van een krukhuisboerderij uit 1859. Het
dak van het woongedeelte steekt boven dat van het langgerekte bedrijfsgedeelte
uit. Aan Den Oudert 50 (Wijk en Aalburg) vinden we een grote krukhuisboerderij
uit het midden van de achttiende eeuw. Het is nu in gebruik als woonhuis. Verder
komt dit type nauwelijks binnen de gemeente voor.
Aan de Broeksestraat 50-54 staat een groepje landarbeidershuizen. Deze panden
lijken op kleine boerderijtjes door hun vorm en rieten wolfdak.

7.3 Industriële gebouwen

In het gebied van de huidige gemeente Aalburg zijn weinig resten van industrie
en nijverheid over.
Een aantal molens is nog aanwezig, de molens zijn echter niet langer in gebruik.
Het gaat hier om "De twee gebroeders" uit 1872, een ronde stenen stelling-
korenmolen aan de Maasdijk 28 in Aalburg. Ernaast staan twee woonhuizen die bij
de molen gehoord hebben.
Ook "De hoop" uit 1838 is een ronde stenen stellingkorenmolen, aan de Maasdijk
381 te Veen. Een grote houten stelling steekt over de weg heen.
De "Witte molen" uit 1740, stond met bijhorend woonhuis aan het Moleneind te
Meeuwen. Het woonhuis is reeds gesloopt. De ronde stenen grondzeiler, ook een
korenmolen is onlangs verplaatst naar de Provinciale Weg.
De molenstomp aan de Biesheuvelweg is het restant van een poldermolen die in
1933 door een gemaal vervangen is.
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Een oude smidse (niet meer in gebruik) zien we aan de Hillsestraat 19. De grote
ijsselstenen schuur onder rieten wolfdak is herbouwd. Aan de Hoofdstraat 34 is
een smidse naast een woonhuis gebouwd. De smidse bestaat uit een éénlaags
bakstenen schuur onder zadeldak en heeft een grote inrijpoort. Het woonhuis
heeft speklagen en een mansardedak met windveer met gesneden rand. Het geheel
stamt uit ca. 1915.

7.4 Openbare gebouwen

Het enige oude raadhuis dat in de gemeente nog bestaat is Maasdijk 343 in Veen.
Het pand heeft een gepleisterde kroonlijst en deuromlijsting. Ervoor bevinden
zich nog hardstenen stoeppalen met gietijzeren kettingen.
Het voormalige raadhuis van Eethen (Kleibergsestraat 26) is in 1938 gebouwd naar
een ontwerp van S.J. van Embden. Het is een voorbeeld van traditionalisme.
Maasdijk 121 (in Wijk en Aalburg) is een voormalig rechthuis. Het grote bak-
stenen pand is tegen de dijk aangebouwd. De zijgevel is gedeeltelijk ge-
pleisterd. Dwars daartegen staat een lager bedrijfsgedeelte onder zadeldak.
Kerkstraat 38 te Genderen is een schoolgebouw uit ca. 1900. Dit gebouw wordt
omgebouwd tot woning en bedrijf.

7.5 Kerkelijke gebouwen

De kerken binnen de gemeente zijn over het algemeen eenvoudige bakstenen zaal-
kerken met toren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel van deze kerken,
veelal van zeer oude oorsprong (uit de romaanse tijd en veertiende eeuw),
verwoest. Bij de wederopbouw zijn slechts onderdelen van het oorspronkelijke
bewaard gebleven.

In Aalburg staat de kerk aan de Maasdijk 57. De vlakopgaande veertiende eeuwse
toren heeft een steile spits. De klokkeverdieping is later mogelijk verhoogd.
Het schip en koor zijn in de zeventiende eeuw (1630) herbouwd.
De Nederlands Hervormde kerk in Wijk, Grote Kerkstraat 30, is na beschadiging in
1944 herbouwd zoals de achttiende eeuwse toestand was. Het pseudobasilicaal
schip bevat nog tufsteenresten. De vijftiende eeuwse toren is in 1955 geres-
taureerd. Tegen deze vierkante toren is een klein vijfkantig traptorentje
geplaats.
Bij de naoorlogse opbouw is een pastorie voor tegen de zijgevel gebouwd.
De kerk van de Hervormde Gemeente in Veen bevindt zich aan de Grotestraat 19.
Het gebouw bestat uit een tufstenen zaalschip, voor het grootste gedeelte stamt
het uit de twaalfde eeuw. De vlakopgaande toren is dertiende eeuws. In de
achttiende eeuw is tegen de zijkant van het schip een dwarskapel gebouwd. De
verbouwingen die in de loop van de negentiende eeuw plaatsvonden hebben veel aan
de kerk veranderd. Bij een restauratie tussen 1961 en 1963 zijn veel van deze
veranderingen weer ongedaan gemaakt.
Ook bij de kerk van de Hervormde Gemeente in Meeuwen, Hoek 2, is sprake van
oorlogsschade. Slechts de toren en een brok van de veertiende eeuwse muur zijn
overgebleven. Het schip van de zaalkerk is opgetrokken uit baksteen. Twee
kerkgebouwen van de Gereformeerde Gemeente dateren van na 1950.
De kerk van Eethen, C.Branderhorststraat 5, heeft een hoog koor en vierkante
toren. Deze toren heeft nog bouwresten uit de romaanse tijd. De pastorie is een
tweelaags pand onder rieten schilddak en stamt uit het einde van de negentiende
eeuw. Het gebouw staat geheel vrij van de kerk.
De kerk van Genderen, Kerkstraat 29, is een zaalkerkje uit de jaren vijftig
waarvan alleen de onderbouw van de veertiende eeuwse toren als rijksmonument
geldt.
BabyIoniënbroek heeft aan de Broeksestraat de kerk met een schip dat in 1664
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herbouwd is. Het koor is veertiende eeuws. Een toren ontbreekt aan deze zaalkerk
die wel een dakruiter heeft.
De pastorie is een tweelaags huis met plat dak en omlopend schild en dateert uit
het einde van de negentiende eeuw.
"Het Fort", Broeksestraat 13 is gelegen achter de Nederlands Hervormde kerk.
Vermoedelijk is dit gebouw een overblijfsel van een uithof van de abdij van
Berne. De kern is laat vijftiende eeuws, jaartalankers duiden op een datum in de
zeventiende eeuw.

7.6 Kastelen en buitenhuizen

De streek van de huidige gemeente is rijk aan kastelen geweest. Veel is er niet
van over gebleven, slechts toponiemen herinneren er nog aan.
Het Kasteel van Meeuwen is in 1334 door Jan van Drongelen gesticht. De bouw van
het kasteel gebeurde op een gunstige plaats ten noorden van de nederzetting
Meeuwen, bij samenkomst van de Meeuwense Gantel en De Dusse. Het grote gebouw
met trapgevels, zonder torens, was omringd door een binnen- en een buitengracht.
Diverse bijgebouwen waaronder een kasteelhoeve behoorden tot het complex. Later
woonde ridder Dierick van de Merwede, heer van Meeuwen en Eethen in de vijf-
tiende eeuw, op het kasteel. Zijn grafzerk (hij overleed in 1452) is uit het
oude koor bijgezet in de nieuwe hervormde kerk. In 1586 raken het kasteel en de
bijgebouwen in verval. Diverse bewoners plegen herstel. Tot 1832 is het kasteel
door vererving steeds in bezit van adellijke families. Als het verkocht wordt
vervalt het vervallen en is in 1845 afgebroken. Resten van de fundamenten zitten
echter nog steeds in de grond. Van de bijgebouwen blijft alleen een grote
boerderij over. In 1880 is deze gedeeltelijk gesloopt, op fundamenten werd
opnieuw een kasteelhoeve gebouwd. In 1904 werd de kasteel boerderij uitgebreid
met een uitkijktoren en werd er een woning aan het einde van de oprijlaan
gebouwd. Deze woning is nog aanwezig, de boerderij is in 1936 afgebrand en een
jaar later in nieuwe stijl herbouwd, gedeeltelijk weer op oude fundamenten, door
architekt van Pothoven. Het grote gebouw met trapgevels herinnert in uiterlijke
vorm aan een kasteel. De omgeving is veranderd (grachten zijn gedempd, singels
zijn afgegraven)

Oude buitenhuizen aan de Veldstraat zijn nog slechts in naam aanwezig. Voor-
beelden zijn: Kronenburg, Wijkestein, Eikenstein, in de achttiende eeuw buiten-
verblijven van de Heusdense elite.
Veldstraat 36 staat bekend als de Munnikenhof, een voormalige omgrachte uithof
van Tempeliers. Deze boerderij met klokketorentje vertoont duidelijke sporen van
hoge ouderdom. Niets doet echter nog denken aan de uithof.
Perzikstraat 10 is een landhuis met torenachtige uitbouw op één van de hoeken.
Het pand dateert uit ca. 1860 en is voorzien van een aantal oeils de boeuf in
het dakschild en een torenspits met ijzerwerk.

7.7 Infrastructurele en waterstaatswerken

Een klein bruggetje aan het einde van de Hoofdstraat (Genderen) draagt een
gedenksteen HERSTELD 1881. Het bestaat uit een eenvoudige bakstenen schansmuur.
Aan de Bergsche Maas, tussen Genderen en Drongelen staat een windmotor uit het
eerste kwart van deze eeuw.

7.8 Groenelementen en artefacten

In het natuurreservaat "Het Pompveld" is de toestand van voor de ruilverkaveling
bewaard gebleven. Hier zien we een landschap met grienden, populieren, bos en
weiland, een eendekooi.
Ook langs het Oude Maasje is het landschap met dijk in vroeg twintigste eeuwse
staat bewaard gebleven.
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Gemeente Veen, toestand in 1865. Uit: J. Kuyper, Gemeente atlas van de provincie
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Gemeente Meeuwen, toestand in 1863. Uit: J. Kuyper, Gemeente atlas van de provincie
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Gedeelte van het Land van Heusden en Altena, huidige gemeente Aalburg.
Topografische kaart 1838-1839 schaal: 1:50.000



Gemeente Aalburg, huidige toestand. Uit: Grote topografische atlas van Nederland,
deel 4, Zuid-Nederland, Groningen 1987. Schaal 1:50.000
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8. Objectgegevens

Aalburgsestraat

3

Winkel;Woonhuis Winkel;Woonhuis
Ca. 1930
Baksteen. Massieve grindbeton lateien. Driekantige erker. Hoekingang met
keperboog. Glas-in-lood bovenlichten bij erker. Vernieuwde kozijnen. Zadeldak
met overstek. Rode tuile du Nord. Dakkapel nieuw. Werkplaats/schuur onder
zadeldak, tuile du Nord. Ramen met roedenverdeling.
Tuin.
Straatbeeldtyperend.
(foto 1)

Berenhoeksestraat

8; 10
Kortgevelboerderij Woonhuis
1900 XIXA
Baksteen. Achterste stuk ijsselsteen. Vlechtingen. Vier- en zesruits ramen, met
luiken op begane grond. Inrijdeur tot venster verbouwd. Paneeldeur met giet-
ijzeren roosters. Wolfdak, riet.
Leilinden, kastanje, populier.
Dwarsdeeltype van late Vlaamse schuurvorm. Boerderij van cultuurhistorisch
belang.
Rijksmonument
(foto 2,3)

Bergstraat
52
Woonhuis Woonhuis
Ca. 1900
Baksteen. Portiek. T-ramen (vernieuwde kozijnen) met segmentbogen. Mansardedak,
windveer en makelaar, kruispannen. Goot met klossen.
Voortuin met o.a. kastanje.
Van documentair belang.
(foto 4)

15
Hoofdonderwijzerswoning Woonhuis
1936
Gele baksteen. Openslaande ramen. Deurportaal met overhangend gemetselde diepe
rondboog. Zadeldak met overstek. Daklijst in gevel voortgezet. Vernieuwde
Hollandse pannen. Gevelsteen. Van sociaal-historisch belang.
(foto 5)

Biesheuvelweg (Achterdijk)

1
Molen Woonhuis
1891
Molenstomp, baksteen, rond gedeeltelijk gepleisterd. Segmentboograraen met
roedenverdeling, metalen kozijnen. Poldermolen 1891 (gevelsteen) van de
voormalige polder Veen. Van sociaal-historisch belang.
(foto 6)


