
Op het plein bij FF naar Steef is op 13 mei jl. het toeristisch 
informatiepunt gekomen. Dit onderdeel is het laatste van 
de werkzaamheden in het kader van de Huiskamer van 
Hummelo. Het fraaie ontwerp is een verrijking voor het dorp 
en nodigt uit om even neer te strijken en informatie op te 
zoeken, een mooi rustpunt. 
Het ontwerp is gemaakt door de Hummelose architect Robert 
Kuperij (24), werkzaam bij WARC Architectuur/Ontwikkeling 
in Steenderen. Robert heeft van de Dorpsraad Hummelo de 
opdracht gekregen om een passend ontwerp te maken, als 
alternatief voor de gestapelde stenen van een Toeristisch 
Overstap Punt (TOP). Voor niemand was het echt duidelijk 
waar het object aan zou moeten voldoen, dus mocht Robert 
in eerste instantie vrij ontwerpen. Tijdens het proces kwam 
de welstandscommissie echter met aanvullende eisen. Het 
ontwerp is er uiteindelijk alleen maar beter van geworden. 
Robert heeft inspiratie opgedaan in het logo van de 
Dorpsraad Hummelo, het vroegere gemeentewapen van 
Hummelo en Keppel met de drie Jacobsschelpen. Het is een 
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Afronding werkzaamheden 
Huiskamer van Hummelo
Met de opening van het toeristisch informatiepunt zijn de werkzaamheden van de Huiskamer 
van Hummelo nu afgerond. In opdracht van de Dorpsraad Hummelo heeft de Hummelose 
architect Robert Kuperij hiervoor een fraai ontwerp gemaakt.

mooie natuurlijke vorm en de schelp geeft een gevoel van 
veiligheid. Doordat de kromming omhoog loopt, krijg je een 
verwelkomend gebaar van een open arm. Een open vorm 

Zaterdag 13 mei j.l.  werd het informatiepunt feestelijk geopend.

De artist-impression van het ontwerp.



die toch een geborgen gevoel geeft. Het is gemaakt van 
cortenstaal en is uitgevoerd bij RhineTech in Arnhem. 
Op de panelen staat informatie over wandel- en fietsroutes, 
compleet met kaarten, activiteiten en evenementen in de 
omgeving. Ook ontbreekt een korte historie van Hummelo 
niet. Het dorp grenst aan alle kanten aan historische 
landgoederen: Enghuizen, Keppel, de Ulenpas en Hagen. De 
informatie op de panelen wordt aangevuld met interessante 
digitale links, door middel van QR-codes. Het is bedoeld 
voor toeristen, maar ook bewoners kunnen er natuurlijk 
ideeën opdoen om bijvoorbeeld eens een andere fiets- of 
wandelroute te gaan ontdekken.

Het bouwen zit Robert in de familie aan moederszijde 
(bouwbedrijf Jolink). Toch wilde hij als kind liever iets met 
auto’s doen dan de bouw in gaan. Toen hij zijn studierichting 
moest kiezen, koos hij uiteindelijk voor bouwkunde en daar 
heeft hij tot nu toe nooit spijt van gehad. ‘Het is een mooi 
afwisselend beroep: als architect ben je een mix van een 
techneut, kunstenaar, econoom en soms zelfs psycholoog.’
Is er iemand die je inspireert? Robert: ‘Eigenlijk niet echt 
één persoon, alhoewel ik het werk van de Australische 
architect Glenn Murcutt erg tof vind. In het algemeen vind 
ik het inspirerend als mensen uit hun comfortzone durven 
te stappen om iets nieuws op te zetten. Niet van: ‘dat he-k 
altied al zo ‘e-daon’ maar iets proberen en niet opgeven 
als het even tegen zit. In het werk haal ik inspiratie uit hele 
wisselende dingen. Soms een materiaal, de omgeving of 
andere gebouwen. Maar inspiratie is iets vaags, ongrijpbaar 
misschien. Soms is het er meteen en soms moet je er veel 
moeite voor doen.’ Robert is vanuit zijn studie in Eindhoven 
zo doorgestroomd naar een uitdagende en interessante 
werkplek bij WARC in Steenderen. Eigenaar/architect Ward 
kent Robert van zijn stage in Hengelo en ze hebben al die 
jaren contact gehouden. Robert is technisch goed onderlegd 
én hij kan goed met zijn handen werken. Hij kan de theorie 
goed vertalen naar praktijksituaties, hij weet waar hij het over 
heeft. 

Huiskamer van Hummelo
De aanpassingen in het dorp zijn een uitvloeisel van de 
aanleg van de westelijke rondweg. Door de herinrichting, 
de zogenaamde Huiskamer van Hummelo, is het beschutte 
karakter van het dorp versterkt en zijn het kerkplein en de 
parkeerplaats bij FF naar Steef door nieuwe bestrating meer 
betrokken bij de Dorpsstraat. Verder was vervanging van 
de riolering noodzakelijk en als uitvloeisel daarvan zijn er 
archeologische opgravingen gedaan in de Dorpsstraat. De 
dorpsraad vroeg ook eigen subsidie aan bij de provincie 
om accenten te leggen voor de herinrichting. Dit was voor 

het evenementenplein bij FF naar Steef met podiumplek, 
informatiepunt en elektroput, de handwijzer bij De Gouden 
Karper en het trapje bij de kerk. Met de gemeente Bronckhorst 
is prima samengewerkt.
In 2013 bij de feestelijke opening van de rondweg, hield 
gedeputeerde Conny Bieze een toespraak namens de 
provincie Gelderland, de eigenaar en beheerder van de 
rondweg. Ze zei dat Hummelo zo nieuwe kansen krijgt om 
het dorp leefbaar en levendig te houden in een periode van 
bevolkingskrimp: ‘Hummelo pak je kans!’ De uitspraak leek 
uit haar hart te komen. En dat hebben ze in Hummelo zeker 
gedaan, kansen pakken. 
Als Hummelo over 11 jaar in 2028 haar 1200-jarig bestaan 
viert, is het dorp er klaar voor. Al blijft er genoeg werk 
aan de winkel: de ontsluiting en bereikbaarheid blijft een 
aandachtspunt, meer betaalbare woningen voor starters, 
de voormalige basisschoollocatie bebouwd, een museum, 
gerestaureerde monumenten, nog meer activiteiten en 
reuring. De Magic Mix in Zandewierde heeft toch maar mooi 
bewezen dat als je gezamenlijk ergens voor gaat er veel te 
realiseren is!

Wapen voorm. gemeente 
Hummelo & Keppel

vereenvoudigen vorm hoofdlijnen rijzen als een 
open arm op uit de grond
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De ontwikkeling van het ontwerp: het wapen van de voormailge gemeente Hummelo & Keppel - vereenvoudigde vorm - hoofdlijnen rijzen als 
een open arm op uit de grond.


