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Inleiding
HISTORISCHE BUITENPLAATS, "Sperwershof", bestaande uit acht onderdelen en gelegen binnen het beschermde
dorpsgezicht van 's-Graveland. De buitenplaats is gesitueerd op een in de eerste helft van de 17de eeuw aangelegde
smalle rechthoekige kavel aan de oostzijde van het Noordereinde, maar dankt het huidige aanzien grotendeels aan
ontwikkelingen in aanleg en bebouwing uit de 19de en 20ste eeuw. Het huidige landgoed vormde in 1634 een deel
van de kavels die Benedictus Schaek na de ontginning verwierf. In de 18de eeuw was Jan Bernd Bicker de eigenaar.
Hij verbleef 's-zomers met zijn vrouw Catharina Boreel op de buitenplaats. Aan het begin van de 19de eeuw was W.
van Weede eigenaar tot zijn dood in 1861. In 1877 kocht Jhr. Pieter Samuel Dedel "Sperwershof" en liet er
omstreeks 1885 een nieuwe villa in eclectische stijl bouwen. Tot die tijd stond er een eenvoudig éénlaags huis onder
een rieten kap. De nieuwe villa verrees ten noorden van het oude huis en ten westen daarvan werd een bijbehorend
koetshuis gebouwd. Tevens gaf Dedel de landschapsarchitect H. Copijn opdracht tot de aanleg van het
landschapspark in samenhang met het nieuwe huis. In 1946 en 1947 liet de familie Roëll, die aan Dedel verwant
was en zich op de buitenplaats had gevestigd, twee nieuwe huizen bouwen op de plaats van het 19de-eeuwse
landhuis en koetshuis. Door deze situering hebben de villa's de belangrijke functie als oriëntatiepunt in de aanleg
van de buitenplaats behouden.
Rond de meest oostelijk gesitueerde villa (Noordereinde 50) is in 1951 een tuinontwerp van Mien Ruys gerealiseerd,
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waarvan echter weinig herkenbaar bewaard is gebleven.
De buitenplaats Sperwershof omvat de volgende onderdelen:
- HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG bestaande uit het parkbos in Engelse landschapsstijl naar het ontwerp van
H. Copijn uit 1888, weidegrond met boomgroepen en een deel met volkstuinen;
- TOEGANGSHEK vanaf het Noordereinde over de westelijke kavelsloot, daterend uit de 19de eeuw op een 18deeeuwse dam;
- bakstenen TUINMUUR met DAM uit de 18de eeuw aan de noordzijde van de moestuin, gelegen op de zuidwesthoek
van de kavel;
- een ijzeren 19de-eeuws TOEGANGSHEK met dam aan de zuidzijde van de moestuin;
- Een voormalige KOETSIERSWONING met houten stal, gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw in
eenvoudige ambachtelijk-traditionele bouwtrant, gelegen aan de zuidzijde van het Ankeveensepad;
- Een voormalige TUINMANSWONING, gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw in eenvoudige Ambachtelijktraditionele bouwtrant, gelegen aan de zuidzijde van het Ankeveensepad;
- Een voormalige DIENSTWONING, gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw in eenvoudige ambachtelijktraditionele bouwtrant, gesitueerd op de zuidoosthoek van de kavel van de buitenplaats aan de Oude Meentweg;
- Een KADEMUUR uit 1880, gelegen langs de noordelijke kavelsloot, ter hoogte van de westelijke villa (Noordereinde
52).
Omschrijving
De buitenplaats ligt op een smalle rechthoekige kavel die aan de noordzijde is afgesloten door een kavelsloot en aan
de zuidzijde door het Ankeveensepad. De westelijke kavelsloot is gedeeltelijk gedempt ter hoogte van de bebouwing
langs het Noordereinde en de oostgrens wordt gevormd door de Oude Meentweg. De park- en tuinaanleg is binnen
de grenzen van het terrein van west naar oost ingedeeld in drie compartimenten: aan de westzijde de deels
ommuurde moestuin en de parkaanleg van Copijn rondom de twee na-oorlogse villa's, gekenmerkt door een stelsel
van slingerende paden, besloten beplanting en vergezichten, in het midden open weidegrond met solitaire
boomgroepen en aan de oostzijde terreinen met volkstuinen. De compartimenten zijn letterlijk van elkaar
gescheiden door de noord-zuid georiënteerde kavelsloten.
Het restant van de moestuinmuur is opgetrokken in rode baksteen met steunberen aan de noordzijde, terwijl de
toegang is gesitueerd tussen twee forse bakstenen pijlers. De rode bakstenen dam heeft uitzwenkende keermuren.
Het ijzeren spijlenhek bij het Noordereinde bestaat uit een draaivleugel tussen twee zijstukken die verankerd zijn in
natuurstenen blokken. De rode bakstenen dam heeft iets uitzwenkende keermuren, afgesloten door natuurstenen
blokken.
De voormalige koetsierswoning langs het Ankeveensepad is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond ter hoogte
van een bouwlaag onder zadeldak met de noklijn haaks op de weg. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op
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een gecementeerde plint en gedeeltelijk voorzien van blokpilasters en gecementeerde decoraties. Door middel van
een tussenlid is de oostelijk gelegen voormalige houten stal verbonden.
De voormalige tuinmanswoning aan het Ankveensepad is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met
aanbouw aan de zuidzijde en portiek op de noordoosthoek, ter hoogte van een bouwlaag onder zadeldak met de
noklijn evenwijdig aan de weg. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen, terwijl de geveltoppen zijn voorzien
van beschot.
De dienstwoning is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond ter hoogte van een bouwlaag onder zadeldak met
aanbouw aan de noordzijde, in rode baksteen op gecementeerde plint.
De circa 25 meter lange kademuur langs de noordelijke kavelsloot is gemetseld in rode baksteen en voorzien van
hardstenen hoekblokken.
Waardering
De historische buitenplaats "Sperwershof", bestaande uit acht onderdelen, is van algemeen belang wegens de
cultuur- en tuinhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven buitenplaats op een 17de-eeuwse kavel met 19deeeuws landschapspark naar ontwerp van H. Copijn, waarin de 20ste-eeuwse bebouwing als oriëntatiepunt een
belangrijke functie vervult. De buitenplaats heeft tevens situationele waarde als karakteristiek onderdeel van het
beschermde dorpsgezicht van 's-Graveland.
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Inleiding
Voormalige KOETSIERSWONING met houten STAL, onderdeel van de buitenplaats "Sperwershof", gebouwd in het
laatste kwart van de 19de eeuw in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De voormalige koetsierswoning met houten
stal is vrijstaand en direkt aan de weg gesitueerd op een smalle kavel tussen het Ankeveensepad, aan de zuidzijde
van de buitenplaats, en een kavelsloot.
De voormalige houten stal aan de oostzijde is door middel van een tussenlid verbonden met de woning.
Omschrijving
Voormalige koetsierswoning, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond ter hoogte van één bouwlaag onder
zadeldak met de noklijn haaks op de weg, bedekt met gesmoorde Hollandse pannen en voorzien van hoog opgaande
schoorstenen. De iets overstekende dakranden zijn uitgevoerd met een topmakelaar. De gevels zijn opgetrokken in
donkerrode baksteen op een gecementeerde plint en gedeeltelijk voorzien van gecementeerde decoraties. De
symmetrische voorgevel (N) wordt geleed door geblokte hoek- en middenpilasters en een gecementeerd middenveld
in de geveltop rond een vierruits keperboogvormig venster. Dit veld wordt doorgezet langs de gevelrand tot en met
het bovenste blok van de hoekpilasters. Tussen de pilasters in het midden een venster, van het getoogde bovenlicht
gescheiden door een kalf. Links en rechts een zesruits schuifvenster met getoogde bovendorpel.
De linker zijgevel (O) bevat een aangebouwd tussenlid.
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Tegen de rechter zijgevel (W) een bakstenen trapje van twee treden dat leidt naar openslaande glasdeuren onder
tweeruits bovenlicht.
De achtergevel (Z) wordt evenals de voorgevel geleed door blokpilasters. De middenrisaliet is geblokt tot de dakvoet
en vervolgens gecementeerd. Het zoldervenster is klein en vierkant. Op de begane grond links een schuifvenster,
rechts draairamen onder een dubbel bovenlicht.
De oostelijk en iets teruggelegen houten stal op stenen voet en op rechthoekige plattegrond telt één bouwlaag
onder zadeldak met gesmoorde tuiles-du-Nord met een oostelijk aangekapt gedeelte onder lessenaarsdak. Dubbele
houten deuren en in de top een venster met draairamen met horizontale roede in de noordgevel. Houten deuren in
oostgevel. In de zuidgevel een T-venster en in top klein venster.
Waardering
De voormalige koetsierswoning met houten stal, oorspronkelijk behorend tot de buitenplaats "Sperwershof", is van
algemeen belang wegens de architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven
voorbeeld van een koetsierswoning met houten stal uit het laatste kwart van de 19de eeuw, en als historischfunctioneel onderdeel van de buitenplaats "Sperwershof" binnen het beschermde dorpsgezicht van 's-Graveland.
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Inleiding
Voormalige TUINMANSWONING, onderdeel van de buitenplaats "Sperwershof", gebouwd in het eerste kwart van de
20ste eeuw in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De voormalige tuinmanswoning is vrijstaand en direkt aan de
weg gesitueerd op een smalle kavel langs de zuidzijde van het Ankeveensepad.
Omschrijving
Voormalige tuinmanswoning, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met aanbouw aan de zuidzijde en
portiek op de noordoosthoek. De woning telt één bouwlaag onder zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg,
oorspronkelijk bedekt met gesmoorde Hollandse pannen en schoorsteen op de nok. De iets overstekende dakranden
en gootlijsten rusten op gesneden klossen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen met rollaag ter hoogte van
de onderdorpels op de begane grond, terwijl de toppen zijn voorzien van beschot. Op de begane grond verdiept
liggende vensters met roedenverdeling en luiken onder ontlastingsboog en op de verdieping onder rollaag. De
vensters hebben hardstenen waterdorpels.
De voorgevel (N) bevat rechts een grote gevelopening met zesdelig kozijn waarin drie schuifvensters onder
bovenlicht. Het schuifvenster links is door een kalf van het bovenlicht gescheiden. In het dakvlak een dakkapel.
Op de noordoosthoek is het portiek vanaf de oostzijde bereikbaar via twee bakstenen treden. De paneeldeur met
roedenraam is gelegen in de terugliggende oostgevel. De vloer van het portiek wordt bedekt met rode plavuizen,
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terwijl aan de noordzijde twee houten gesneden schoren het beschot ondersteunen. Tussen de basementen van de
kolommen een houten hek met gesneden spijlen.
De linker zijgevel (O) bevat op de begane grond een kruiskozijn en op de verdieping een dubbel venster met
draairamen.
In de rechter zijgevel (W) rechts een schuifpui en op de verdieping in het midden een dubbel venster met
draairamen.
Tegen de achtergevel (Z) links de aanbouw onder aangekapt lessenaarsdak, die op de zuidwesthoek in hout op
stenen voet is uitgevoerd. Rechts in het hoofdvolume een venster.
Waardering
De voormalige tuinmanswoning, oorspronkelijk behorend tot de buitenplaats "Sperwershof", is van algemeen belang
wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een tuinmanswoning uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw, en als historisch-functioneel onderdeel van de buitenplaats "Sperwershof", gelegen
binnen het beschermde dorpsgezicht van 's-Graveland.
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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
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
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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.
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Inleiding
HEK uit de tweede helft van de 19de eeuw met bijbehorende 18de-eeuwse DAM, behorend bij de buitenplaats
"Sperwershof". Het hek geeft vanaf het Noordeinde over de westelijke kavelsloot toegang tot de buitenplaats.
Omschrijving
IJzeren toegangshek op rode bakstenen dam met halfcirkelvormige damwanden, bestaande uit twee vleugels tussen
slanke ijzeren pijlers die worden geflankeerd door spijlenhekken. De vleugels worden gevormd door spijlenhekken
met krullen en punten als bekroning. De slanke pijlers zijn bekroond met krullen ter weerszijden van een
getordeerde bovenkant. De spijlenhekken zijn aan de zijkanten afgesloten door grote S-vormige krullen.
Waardering
Het 19de-eeuwse hek met bijbehorende 18de-eeuwse dam is van algemeen belang vanwege de cultuur- en
architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven historisch-functioneel onderdeel van de buitenplaats
"Sperwershof", gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht van 's-Graveland.
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TUINMUUR met DAM, onderdeel van de buitenplaats "Sperwershof", gebouwd in de 18de eeuw langs de noordzijde
van de moestuin, die is gelegen op de zuidwesthoek van de rechthoekige kavel. Aan de noord- en zuidzijde loopt
een kavelsloot, aan de oostzijde ligt de parkaanleg van H. Copijn uit 1888 en aan de westzijde de bebouwing aan
het Noordereinde. Het geheel is onderdeel van het beschermde dorpsgezicht van 's-Graveland.
Omschrijving
De moestuinmuur is opgetrokken in rode baksteen langs de noordzijde van de moestuin. De muur wordt aan de
noordzijde gesteund door trapsgewijs uitgevoerde steunberen met gecementeerde afdekking, terwijl de bovenrand
van de muur is afgedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De poort bevindt zich tussen twee forse vierkante pijlers
met gecementeerde bekroning. Tegen de zuidzijde van de muur is een kas geplaatst onder een lessenaardak in glas,
gevat in ijzerprofielen, op een bakstenen voet. De rode bakstenen dam met uitzwenkende keermuren over de
noordelijke kavelsloot, vormt de toegang tot de moestuin.
Waardering
De 18de-eeuwse moestuinmuur met dam is van algemeen belang wegens de cultuur- en architectuurhistorische
waarde als zeldzaam en grotendeels gaaf bewaard gebleven historisch-functioneel onderdeel van de buitenplaats
"Sperwershof" binnen het beschermde dorpsgezicht van 's-Graveland.
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur

Weg- en waterbouwkundige werken

Waterkering en -doorlaat

Dam
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Monumentnummer*: 520843
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 mei 2002

Kadaster deel/nr:

18148/18

Complexnummer

Complexnaam

520837

Sperwershof

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

's-Graveland

Wijdemeren

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Oude Meentweg

10

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

1243 JD

's-Graveland

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

'S-GRAVELAND

A

1131

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
(Voormalige) DIENSTWONING, oorspronkelijk behorend tot de buitenplaats "Sperwershof", gebouwd in het laatste
kwart van de 19de eeuw in eenvoudige Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het woonhuis is vrijstaand gesitueerd
op de hoek van het Ankeveensepad en de Oude Meentweg, in de zuidoosthoek van de rechthoekige kavel van de
buitenplaats, nabij de volkstuinen.
Omschrijving
De dienstwoning is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met aanbouw aan de noordzijde en telt één
bouwlaag onder een zadeldak met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en twee grote schoorstenen aan de
noordzijde. De daklijsten steken iets over, de goten worden gedragen door ijzeren steunen. De gevels zijn
opgetrokken in rode baksteen op een gecementeerde plint. De noordgevel bevat de ingang in de aanbouw,
gedeeltelijk in hout en gedeeltelijk in steen opgetrokken onder aangekapt lessenaarsdak. Een tweede deur bevindt
zich in het houten gedeelte links, verder in de gevel vierruitsvensters.
De oostgevel aan de Meentweg bevat op de begane grond een vijfruits schuifvenster en een verdiepingvenster met
openslaande roedenramen onder hanekam met natuurstenen sluitsteen. Ankers op de verdiepingscheiding.
In de zuidgevel aan het Ankeveensepad rechts een brede gevelopening met openslaande deuren naar een stoep en
links een vierruits venster met luik. De gevelopeningen worden omlijst door een gestucte band. Onder de dakrand
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ankers. In het dakvlak een links uit het midden geplaatste dakkapel met vier vierruits vensters.
De westgevel bevat op de begane grond een vijfruits schuifvenster en op de verdieping een venster met draairamen
onder hanekam met natuurstenen sluitsteen. Ankers op de verdiepingscheiding.
Waardering
De voormalige 19de-eeuwse dienstwoning is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische
waarde als historisch-functioneel onderdeel van de buitenplaats "Sperwershof", gelegen binnen het beschermde
dorpsgezicht van 's-Graveland.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)
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Inleiding
KADEMUUR uit 1880, onderdeel van de buitenplaats "Sperwershof". De kademuur is gelegen langs de noordelijke
kavelsloot, ter hoogte van de westelijke villa (Noordereinde 52). Via twee gemetselde trappen die deel uitmaken van
de kademuur werd tot omstreeks 1918 tweemaal per jaar (in het voor- en najaar) een groot deel van de huisraad in
en uit de trekschuit naar en van Amsterdam geladen en gelost.
Omschrijving
Circa 25 meter lange en ruim 1 meter hoge (gerekend vanaf het waterpeil) kademuur, opgetrokken in rode
machinale waalsteen in kruisverband met snijvoeg. De muurdikte bedraagt anderhalve steen (ca. 0,33 m). Naast
baksteen is op de hoeken ter versteviging Belgische hardsteen toegepast. De hardstenen hoekblokken uiterst linksen rechtsboven vermelden aan de slootzijde (N) het bouwjaar 1880. Op ongeveer 5 meter vanaf beide uiteinden van
de kademuur leidt een gemetselde trap van zeven treden naar een vlak boven de sloot gelegen rechthoekige
losplaats (1,35 x 1,65 m) waaromheen de kademuur zich voortzet. Aan de slootzijde is de kademuur voorzien van
smeedijzeren muurankers en ogen.
Waardering
De kademuur uit 1880 is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als historischfunctioneel onderdeel van de buitenplaats "Sperwershof" gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht van 'sGraveland.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Inleiding
HEK uit de tweede helft van de 19de eeuw op 18de-eeuwse DAM, onderdeel van de buitenplaats "Sperwershof". Het
hek vormt vanaf het Ankeveensepad de toegang tot de moestuin, die is gelegen op het zuidwestelijke gedeelte van
de rechthoekige kavel. Het hek staat nabij de tot de buitenplaats behorende voormalige koetsierswoning met stal.
Omschrijving
Het ijzeren spijlenhek bestaat uit een draaivleugel tussen twee vaste zijvleugels die verankerd zijn natuurstenen
blokken. De draaivleugel heeft een getoogde bovenzijde waarboven de spijlen uitsteken, bekroond door Franse
lelies. Onder het midden een horizontale strook van cirkels tussen regels, onderaan een strook met kruizen tussen
regels. De zijvleugels worden bekroond door een Franse lelie op decoratief uitgewerkt onderstuk, temidden van
Franse lelies op de verankerde stijlen. Het linker zijstuk wordt tot de strook onder het midden geflankeerd door een
halve cirkel met uitstekende Franse lelies op straalsgewijs geplaatste stijlen. De bakstenen dam over de zuidelijke
kavelsloot tussen het Ankeveensepad en de buitenplaats, heeft iets uitzwenkende keermuren, afgesloten door
natuurstenen hoekblokken.
Waardering
Het 19de-eeuwse hek op de 18de-eeuwse dam is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische
waarde als gaaf bewaard gebleven historisch-functioneel onderdeel van de buitenplaats Sperwershof, gelegen
binnen het beschermde dorpsgezicht van 's-Graveland.
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Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Hek
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