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Feestelijke onthulling
van inrijposten ONO
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RENKUM - Grauw, beschadigd en verzonken. Zo oogden de inrijposten bij de ingang van de Grote
Laan van Oranje Nassau's Oord de laatste jaren. Als vergeten trots uit de tijd dat het landgoed in bezit
was van Koning Willem III. Stichting Probos trok zich het lot ervan aan. Samen met enkele andere
cultuurhistorische elementen op het landgoed werden de posten in de oude staat gerestaureerd, zodat
ze het roemrijke verleden weer fier doen herinneren.
door Mieke Mintjes
Konnig willem III kocht op 29 augustus 1881 het landgoed Grunsfoort van de graaf van Rechteren als
huwelijksgeschenk voor zijn bruid Emma en gaf het de naam Oranje Nassau's Oord. De aanpassingen
van het landgoed en het paleis namen ongeveer twee jaar in beslag.
Voor de realisering van de inrijposten stelde de koning 1.440 gulden ter beschikking. Voor die tijd
zeker een vorstelijk bedrag. De ene post draagt het wapen van het huis van Oranje, de ander van het
huis van Nassau. Voor de uitvoering van de posten was architect, metselaar, aannemer Lensink en
zoon uit Arnhem verantwoordelijk.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst, die vrijdag ter ere van de onthulling gehouden werd in de kapel,
werd al snel duidelijk dat de herstelwerkzaamheden aan de posten behoorlijk waren. ,,We hebben de
oorlogsschade uit de Tweede Wereldoorlog hersteld en de inrijposten op de oude hoogte gezet.
Vroeger zaten er ook 'bollen' bovenop de zuilen. Ook deze zijn aan de hand van voorbeelden hersteld.
Daarnaast is de slagboom verder naar achteren gezet, het prikkeldraad verplaatst en de begroeiing
teruggezet om de inrijposten beter in het zicht te krijgen", vertelde Patrick Jansen; directeur van
Probos.
IJskelder
Ook de ijskelder kreeg een opknapbeurt. Jansen: ,,Willem III gaf architect Elberson de opdracht een
ijskelder te bouwen. Hij begrootte daar een bedrag van iets meer dan 2.300 gulden voor. De ijskelder
heeft een spouwmuur, wat door kenners als zeldzaam wordt betiteld. In de loop der tijd was de
leemlaag die de ijskelder afdekt sterk geërodeerd en er stonden een groot aantal bomen op.
Achter de werkschuur van ONO liggen twee met elkaar verbonden vijvers. ,,We weten vreemd genoeg
niet wanneer ze zijn aangelegd. In 1975 zijn de vijvers nog gerestaureerd en het was nu weer tijd.
Naast de grote vijver staat een kapotte zitbank, waarvan het verhaal gaat dat de Koninklijke familie
hier over het beekdal uitkeek, toen er nog geen huizen en begroeiing voor stond. We gaan proberen
sponsors te vinden voor het herstel van deze zitbank", aldus Jansen.
Ook de boswal die vanaf de Wageningse Berg tot aan Quadenoord loopt heeft de aandacht van Probos,
die het project uitvoerde met financiering van o.a. de provincie Gelderland, de gemeente Wageningen
en de gemeente Renkum.
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