
 

 

De beukenlaan naar de Goedenberg vanaf de Hessenweg.          De Goedenberg met de lindeboom, foto H. Van der Lans.                 

 

Gemeentelijk monument Hessenweg 9. Hummelo / Hoog-Keppel. 

Architectuurhistorische waarde. 

Het object, een hallehuisboerderij met dwars geplaatst voorhuis (T-boerderij) en naastgelegen schuur, is van architectuur 

historische waarde als goed voorbeeld van een T-boerderij waarvan de samenstelling van voor- en achterhuis karakteristiek 

is voor de rond de eeuwwisseling (negentiende/twintigste eeuw) gebouwde boerderijen in de streek. De invloed van 

burgerwoningen uit die periode (1915) op de structuur en vormgeving van het voorhuis is onmiskenbaar aanwezig. Het 

voorhuis kent een risalerende, verhoogde middenpartij en decoratief verblendsteen metstelwerk in de vorm van 

segmentbogen boven de kozijnen en als speklaag onder de gootlijn. In de rechter zijgevel zijn enkele vensters bijgeplaatst 

als gevolg van een wijziging in de indeling van het voorhuis. 

In het interieur van het voorhuis bevinden zich nog enkele originele onderdelen waaronder, twee vaste linnenkasten, houten 

paneeldeuren met houten deuromlijstingen en in de keuken links naast het rookkanaal een houten kastenwand met luik 

voor de houtvoorraad. In de gang ligt nog de originele beige-buine betegelde vloer met decoratie. 

De naastgelegen schuur is van een eerdere datum. In de rechter zijgevel van de schuur is bij een aanpassing in 1915 een 

baksteen met de jaartalinscriptie van 1813 verwerkt. Deze stenen zijn hoogst waarschijnlijk uit de oude hallenhuis boerderij 

met onderschoer, welke hiervoor op deze plaats stond. De later aangebrachte stalen draagconstructie van deze schuur zijn 

bij de reconstructie in 2017 vervangen door gebinten afkomstig van een afgebroken boerderij uit Lochem. De beschoten kap 

is hierbij eveneens voorzien van nieuwe slieten.  

Het object is van stedenbouwkundige waarde door de fraaie ligging aan een het einde van een lange onverharde oprijlaan 

met aan weerszijden hoge beukenbomen, die bereikbaar is vanaf de onverharde openbare weg, de Hessenweg. De 

beukenlaan zet zich aan de overzijde van de Hessenweg voort en loopt richting het kasteel Keppel. Op het erf bevindt zich 

links van de boerderij een minstens honderd jaar oude lindeboom. De T-boerderij en schuur en de oprijlaan met oude 

bomen hebben een ensemblewaarde. 

 

Cultuurhistorische waarde 

Het object is van cultuurhistorische waarde en een goed voorbeeld van een T-boerderij. Het object maakt als  

pachtboerderij deel uit van het landgoed Keppel.                 
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