
Uitnodiging
Cultuurhistorie in het Renkums beekdal

Onthulling inrijposten, ijskelder, wildwal en vijvers op
landgoed Oranje Nassau's Oord 

15 oktober 2010, 14.00 – 17.00 uur

De cultuurhistorie in het Renkums beekdal staat de komende tijd volop in de belangstelling. 
Op landgoed Oranje Nassau's Oord worden enkele mooie historische elementen in ere 

hersteld. Op vrijdagmiddag 15 oktober 2010 vindt de feestelijke onthulling plaats van de 
gerestaureerde inrijposten die de ingang van de oorspronkelijke oprijlaan markeren. Daar-

naast staat de middag in het teken van enkele ander historische elementen, zoals de 
herstelde boswal, ijskelder en vijvers achter de werkschuur.

De middag begint om 14.00 uur met een ontvangst in de kapel van het verpleeghuis Oranje 
Nassau's Oord op het gelijknamige landgoed. Na enkele korte presentaties volgt er een 
wandeling langs de herstelde elementen. Deze wandeling eindigt bij de gerestaureerde 

inrijposten aan het begin van de Grote Laan, die worden onthuld door wethouder Michiel 
Uitdehaag van Wageningen en Karin Lieber, bestuursvoorzitter van Oranje Nassau's Oord. De 

middag zal worden afgesloten met een borrel in de kapel.

Deelname aan de middag is gratis. Aanmelden bij Marlide Rooding, Stichting Probos. 
Tel. 0317-466551 of mail@probos.nl.

Inrijposten landgoed Oranje Nassau's Oord.
Koning Willem III kocht in 1881 het land-
goed Grunsfoort voor zijn vrouw Emma en 
doopte het om tot Oranje Nassau's Oord. 
Voordat de koninklijke familie het huis 
betrok is er veel aan het landgoed veran-
derd. Zo werd het huis dusdanig verbouwd 
dat het met recht de titel paleis kon 
dragen, werden het park en de tuinen 
opnieuw aangelegd. 

De linker inrijpost is voorzien van het wapen van Willem van Oranje en de rechter met die 
van het stamwapen Nassau. Een ansicht uit 1915 laat zien dat de inrijposten toen nog fier 
boven de grond stonden op een zichtbaar vierkant bakstenen fundament waarbij ze ook nog 
een hagelwitte uitstraling hadden. In de Tweede Wereldoorlog is vooral het linker exemplaar 
zwaar beschadigd. 

Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Probos en wordt gefinancierd door:

Programma

14.00 uur  Ontvangst met koffie/thee/koek in de kapel op 
 landgoed Oranje Nassau's Oord

14.30-14.50 uur  Welkomstwoord en korte presentatie door 
 Patrick Jansen, Stichting Probos

14.50-15.00 uur  Korte presentatie Bart van Aller, amateur-historicus

15.00-15.20 uur  Toespraken Michiel Uitdehaag, wethouder gemeente  
 Wageningen en Karin Lieber, Bestuursvoorzitter   
 Oranje Nassau's Oord

15.20-15.20 uur  Wandeling naar de inrijposten via de vijvers en 
 de ijskelder

16.10-16.15 uur  Formele 'onthulling' van de inrijposten, vijvers en 
 de ijskelder aan landgoed Oranje Nassau's Oord

16.15-16.30 uur  Wandeling terug naar de kapel op Oranje Nassau's Oord

16.30-17.00 uur  Afsluitende borrel in de kapel op Oranje Nassau's Oord

A.C. van Deventer Fonds 
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