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VER KLAARINGoEaPLA ATEN. §5

PLAAT XX\^

N". I. Een Gebomvtjen in de Chineefche fmaak, dat bijna geheel A'an ruuw ongefchild

hout kan vervacrdigd worden , hetwelk genoegfaam door de tekening aangewezen wordt : in-

dien men het verkiest , kan het ruuw hout bont gefchilderd worden in de fmaak van Chineesch

latwerk.

Het kan tot onderfcheiden einden ingericht, en ook gebruikt worden tot een Gebouw ia

cene Menagerie; als dan wordt de buiten omtrek in zo veele Hokken verdeeld als men goed-

vindt. ...
N''. 2. De binnenruimte wordt dan eene Zaal , van welker agterzijden een Kamertjen afgenoo-

mcn kan worden om het voeder der dieren en verdere zaaken te bergen.

Op een uitgeftrekt Landgoed kan het dienen voor een Jachthuis.

Voor een klein Buitengoed zoude het een bevallig en zeer weinig kostbaar Zofflerverblijf

zijn
:
— een van de twee agterfte Zijdevertrekken zoude dan voor een Keuken dieneu kunnen.
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o5 VERKLAARING DER PLAATEN.

PLAAT XXVI.

N?. I. Eene trotfche Poort, die aan het einde vtm eene lange breede Laan wel zal

N'. a en 3. Tiilnftoelen.

N?. 4 en 6. Hekken van Hout-kneppels. -

N*. 5. Bevallig open Paviljoen van ruuw hout gemaakt en met riet gedekt. Eene kleine

hoogte is deszelfs eigenaartige plaats.

N^. 7 en 8. Bruggen van latten.

PLAAT



VERKLAARINGöerPLAATEN. fe7

PLAAT XXVII.

N'. t. Een open Kabinet boven het water, van ruuw hout gemaakt en met ftro gedekt.

]Met eene kleine verandering zoude dezelve, midden op eene Brug wel ftaant

N?. 2. Rond open Tempelcjen met een ftro dak.

N?. 3 en 4. Tuinbanken.

N'. 5 en 6. Tuinftoelen van latten en kneppéls.

Da PLAAT



25 VERKLAARINGderPLAATEN,

PLAAT XXVIII.

N". I. Een Chinecsch Gebouwtjen van bezaagd en ruuw hout door eikanderen; het ruuwe

hout moet gefchilderd worden.

N°. 2. Deze Brug, op eene gefchikte plaats gelegd, zal zeer wel ftaan.

De kanten van het water zijn met ruuwen Heen opgehaald, en vier boomflammen onderfteu-

nen dezelve.

De Brug zelve en de leuning zijn van ruuwe houtkneppels.

N°. 3 en 4. Twee Akaarcn. Op het een ftaat in het Grieksch : Looft Godt gh' ^^^^ ^^^

hem vreest.

N*. 5. Onder deeze gedaante kan men een geheim Geraak verbergen.

N''. 6. Tuinbank van latten.

N*'. 7. Tuinbank van ruuw hout.

PLAAT XXIX.

N**. 1. Kabinetjen.

N^. 2. Para-fol of Zonne-fcherm.

N'. 3. Ecne zoogenaamde Zvvitfcrfchc of ruuwe Brug. — Over een niet te fnial water in her

natuurlijkst gedeelte van den aanleg ftaat dezelve fchoon. IMen moet zorgen dat op die plaat-

fen daar de ftukken t'famengevoegd worden , de bast van het hout niet te veel gefcbonden

wordt, en daar dit gebeurd het met mos bedeklo^n.
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VERKLAARING DE RPLAATEN. a^

PLAAT XXX.

Eene fchoonc Partij van een grooten Aanleg; de tekening is zo duidlijk, dat men met een

weinig fmaak dezelve gemaklij k kan volgen , zonder verdere omfchrijving te behoeven,

PLAAT XXXI.

Een Aanleg van een Boschjen

A. Eene groene Partij , met fperren beplant , omgeeven door groote lommer geevende boomen

,

waar tusfchen Zitbanken.

B, C, D, E. Zitplaatfen — de banken moet men op onderfcheidene wijzen laaten vervaer-

digen van ruuw hout, wortel, einden van dikke boomen, en van latten.

F. Gebouwtjen, welks twee zijden

G, H. Ieder een verrchillcnd denkbeeld kunnen uitdrukken.

I, K, L. Geheel met onderfcheidene foortcn van pijnen — zwarte beuken, en bont bladige

bodmen beplant.

M, N. Partijen van vrugtdraagende boomen.

O. Open Plaats op eene hoogte , die zig langzaam hellende bij P , Q , R. in de doorgaande

hoogte des gronds verliest; is 'er geene genoegzaame grondfpecie voorhanden, zoo kan men alle$

•plat laaten.

D 3
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30 V E R K L A A R I N G D E R P L A A T E N.

PLAAT XXXIL

Platte Grond van ccn' Engel fchcn Aanleg, raet een watertjen doorfnedcn , dat zig, in verfchil-

Icnde gedaanten afwisfelcnde , aan den wandelaar vertoont; het kan door draadwerk, latten, of

aarde dammen , met duikers voorzien , in zo veele vakken afgcdeeld worden , als men 'er foorten

van visch in verkiest te plaatfcn; het best voegen affcheidingen onder de Bruggen, die

plat zonder boog over het water liggen , of op zulke plaatfcn , daar de wandeling langs het

water loopt , maar door 't plantfocn gedekt is.

Aan de rcgtcr zijde, koomt men eerst op de hoogte

A. Gefchikt voor een Tcmpeltjcn, van waar men een aangenaam gezicht op het water heeft

,

waarover een Brug tekent, en welks boorden zagt en geboogen , met treurwilligen ,
pijnen en

andere boomen beplant zijri.

Van daar voortwandelcnde door grocpeeringcn van bijzondere foorten van hout en een klomp

vruchtdragende boomen getekend B. gaat men door akkers, beplant met bijzondere foorten

van moeskruiden, get. C. D., waarbij een Warmocficrs wooningjcn getekend F. Voortgaande

over de Brug getekend E. langs de beek ter rcgter zijde, koomt men op de hoogte gete-

kend M. gefchikt voor een Gebouwtjen van fmaak. Verders langs I. daar men een Altaar of

ander Gedenkteken ontwaart, leidt de wandeling tot de hoogte G. Indien men daar een

fchoone geordende Tempel ontmoet, zal hij van alle gezichtspunten wel voldoen , van

de hoogte zelve is het gezicht fchoon , gelijk genoegzaam blijkbaar is uit de teke-

ning; over de daarbij gelegen Brug kan men gaan langs K. beftemd voor een bedekt Ge-

mak ; eindelijk koomt men weer bij het water en ontdekt een ftuk Korenland getekend L.

Met een Boerenwerf met Hooijberg, Schuur en Boerenwoning getekend M. welk Bouwland,

indien het terrein groot genoeg is, verder uitgebreid en van agteren met hout gedekt kan

worden.

PLAAT
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