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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG van de buitenplaats "Sperwershof". De buitenplaats is aangelegd op een, in
de eerste helft van de 17de eeuw aangelegde, rechthoekige kavel, door kavelsloten gescheiden van de buitenplaats
"Boekesteyn" aan de noordzijde, aan de zuidzijde (gedeeltelijk) van het Ankeveensepad en aan de westzijde van het
Noordereinde. Aan de oostzijde wordt de kavel begrensd door de Oude Meentweg.
De buitenplaats is gelegen in het beschermde dorpsgezicht van 's-Graveland.
Omschrijving
De park- en tuinaanleg bestaat van west naar oost uit drie compartimenten. Aan de westzijde de tuinaanleg rondom
de 20ste-eeuwse villabebouwing naar ontwerp van H. Copijn uit 1888 in de Engelse Landschapsstijl. In de
zuidwesthoek de in oorsprong 18de-eeuwse moestuin, deels nog omgeven door smalle sloten en aan de noordzijde
door de tuinmuur. Oostelijk van het parkbos een gedeelte open weidegrond met solitaire boomgroepen en bij de
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Oude Meentweg het terrein met volkstuinen.
Het terrein is vanaf het Noordereinde toegankelijk via een dam over de kavelsloot die leidt naar een rechte
beukenlaan: de oorspronkelijke oprijlaan naar het 18de-eeuwse huis. Rechts van de beukenlaan bevindt zich de
moestuin, afgescheiden door een sloot. Links van de beukenlaan en aan het einde strekt zich de Engelse
landschapstuin uit. De tuin wordt gekenmerkt door een stelsel van slingerende paden, besloten beplanting en
vergezichten over de open weidegrond. Tegenover de dam die toegang verleent tot de moestuin, ligt de oprijlaan
naar het meest westelijke woonhuis (oorspronkelijk stond hier het koetshuis). Vanaf dit huis voert een slingerpad
naar de tennisbaan, die achter een boomrijke berm is aangelegd. Noordelijk van het woonhuis ligt aan de kavelsloot
een kleine steiger met bakstenen trappen en natuurstenen neuten. De beukenlaan gaat ter hoogte van de oostgrens
van de moestuin over in de slingerend verlopende oprijlaan naar het tweede woonhuis, gesitueerd op de plek van de
19de-eeuwse villa. Vanaf alle zijden van het woonhuis lopen de slingerpaden door grasgrond, bezet met
boomgroepen, waaronder coniferen, beuken, eiken, esdoorns, kastanjes, acacia's en rododendrons. De vergezichten
vanaf het woonhuis omvatten die naar het oosten, het noordoosten en zuidoosten. Nabij het woonhuis ligt een
houten brug over de noordelijke kavelsloot. Enkele delen van de slingerpaden aan de zuidoostzijde zijn slechts
herkenbaar in de grond onder begroeiing van later datum. Vanaf het Ankeveensepad is de tuin bereikbaar nabij
twee beeldbepalende beuken ter weerszijden van een slingerpad. Het Ankeveensepad wordt aan de noordzijde ter
hoogte van deze tuin begrensd door een lindenhaag voor de kavelsloot, een bomenrij met eiken en houtwal.
De solitaire boomgroepen in de weidegrond, aan de oostzijde gedeeltelijk begrensd door een sloot, omvatten van
noord naar zuid: kastanjes, beuken, linden en eiken. Langs het Ankeveensepad eiken.
Oostelijk liggen de volkstuinen tussen een sloot en de Oude Meentweg.
Waardering
De historische park- en tuinaanleg van de buitenplaats "Sperwershof" is van algemeen belang wegens de cultuur- en
tuinhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaarde landschappelijke parkaanleg naar ontwerp van H. Copijn uit
1888 in relatie met de bebouwing en de open weidegrond met boomgroepen en het volkstuinengebied. De
parkaanleg heeft tevens situationele waarde als structureel en beeldbepalend onderdeel van het beschermde
dorpsgezicht van 's-Graveland.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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