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PLAAT LXV.

Op een vrolijk plekje van een Buitengoed of Tuin, dat levendig en netjes is aangelegd,

£n niec te nabij het een of ander van ecne zwaare bouworde , zal dit Chincesch Duivenhuis

,

eene zeer bevallige werking doen.

Uit de grondtekcning ziet men , op welk een manier de trap getimmerd moet worden.

Indien men het onderftc gedeelte niet verkiest te zien , zet men het in een groepje van

hou: , en als dan kan dat gedeelte van ruwe boomllammen gemaakt worden. De verfierfelen

boven en om het dakje zijn van dun ijzer of koper, dat verguld moet worden: de mid-

delde Spil ftaat alleen vast; het andere is beweegbaar, en is bij het minde windje bevallig

voor gehoor en gezigt.

PLAAT LXVI

Offchoon men, hier te Lande, niet gewoon is, de overblijffelen van maagen of vrienden

op den eigen grond te begraaven , kan men daar echter een gedenkteken oprichten. Tot

dat einde worden, hier, drie Grafgedenktekenen wegens Kinderen voorgefteld.

Alle zodanige gedenktekenen behooren niet op een zeer klein Landgoed , en moeten , op

een afgezonderd plekje , dat men niet dikwijls genoodzaakt is te zien , opgericht worden.

IMen bezoekt het alleen, als de geest tot zulk ecne aandoening geflemd is.

H PLAAT Lxvn.
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PLAAT LXVII.

N*'. r. Een Gebouwtje, dat op een afftand zeer wel tekent, zich grootsch voordoet, en

met zeer geringe kosten kan gemaakt worden.

De wanden zijn van Leem, en van buiten met kneppels van ruw hout bekleed, zo als

de Tekening aanwijst.

Indien 'er geen klei of leem voor handen is, of men zulks niet verkiest, kan het me:

gemeene planken befchoten , en de kneppels daarop gefpijkerd worden ; het behoort

zodanig geplaatst te worden , dat het op een niet te kleinen afftand zijne werking doet.

N°. 2, 3. Deuren in den Gothifchen fmaak , dienende geplaatst aan het begin van een

Laan, die tot een Gebouw in dien zelfden fmaak leidt.

N*'. 4. De Brug, in ge/ijken fmaak, kan te gelijk dienen voor een Schuitehnis, of wel

voor een Viskar, wanneer men , midden op den Brug, Luiken maakt.

PLAAT LXVIII.

N^. I en 2. Konstelofe Hutten, die tot menigvuldig gebruik kunnen dienen, en tot welker

vervaardiging bijna geene kosten nodig zijn; wat ruwe boomflammen, eenig riet of (ïroo

voor dekking, is alles, wat buiten den arbeid vercischt wordt.

PLAAT LXIX.
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PLAAT LXIX.

N*. I. Eene Antique Graftombe.

N*'. 2. Eene Poort in denzelfdcn fmank: welk idee ook zeer gefchikt is, om op een vhk

fchot te fchilderen, en voor een gezichtpunc te dienen.

N". 3 en 4. Gefchilderde, doch fchijnbaar oude gemetselde, Bruggen.

N". 5. Antique Brug, in eene fombere Partij, nabij een Gebouw, in even gelijken fmaak
,

zal even zeer voldoen.

PLAAT LXX.

Op een eenzaamen en openleggende heuvel, zal dit tekenachtig Brugje eene heerlijke

werking doen.

Indien men hetzelve tot eene verrasfching wil inrichten , zo kan deze tekening plat uit-

gevoerd, en dan agter een fchoon vertrek verborgen worden; doch als dan moet van de

wandeling, die tot dezelve loopt, alleen de platte zijde zichtbaar zijn.

PLAAT LXXI.

N''. I en 2. twee teekcnachtige Boschhucten; het rieten- of ilroo-dak is met verfchillcnde

Planten begroeid.

I' 2 PLAAT LXXI f.
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PLAAT LXXII

Bevat twee Platte rrrondcn voor klcene Terreinen.

N". I. Platte grond voor een kleinen netten Aanleg: indien het terrein grooter is, kan mca
de fchaal nnar evenredigheid verkleinen.

A. De ingang. IMcn wundek over het Brugje,

B. Langs een Prieeltje van bloeijende flruiken

,

C. 'c Welk van agtcren door een Groepje Populieren bedekt is. Gaande verder over het

Brugje,

J). Zo koomt men bij het Tempeltje,

E. Welk op ecne kleine hoogte ftaat, van waar men een bevallig gezicht heeft over het

water, dat zich bij

F. in 't groen verliest.

Van daar leidt de wandeling , bij het Zitplaatsjen,

G. Door een paar Trcurwilligen overfchaduvvd; zijnde dit een gefchikt plekje, om den
Goudvischjens brood te geven.

De wandeling in het agterboschje is willekeurig en eindigt bij H.
I, K, L. Partijtjes voor hooggrocijcnde Heesters.

1\I, N, O. P. dito voor laager grocijende.

Q,R, S,T, U. dito voor Roofcn in foortcn.

V. Klompjens diverfe Pijnen : de grond met witbloeijende Klaver bezaaid.

W. Zandplaatsje op eene flaauwe hoogte , door een grootcn boom overfchaduwd , waaron-

der Banken kunnen gezet worden.

Dito Partijtje.

A. Huisje, op cene kleine hoogte van den weg afgcfcheidcn door het Water,

B. 't VVelk hier maar gedeeltelijk g-fchetst is.

C. Een Watertje voor Goudvisch.

D. Partijtje voor bloemen en potten , die men tot aan den rand in de run zex.

E. Schuin afloopende hoogte, met Sparren en andere Boomen beplant.

F. Schuine hoogte, waartegen mede bloemen in potten, orange- en andere boomen in toh-

bens. — De orange- en andere boomen zet men met de tobben op het hoogfle gedeeltc-op

den grond: dan volgen de heesters en bloemen in potten, tot aan den rand in de run ge-

graaven.

G. Prieeltje van bloemdragende Planten.

H. Klompje Sparren met twee Zitbanken.

I, K,L,M,N. Partijtjes voor Bolbloemen , en andere laaggrocijcnde Bloemen.

O, P, Q, R, S. dito voor bloeijende Heesters en hooge Planten.

T. Veld met Sparren beplant, en Klaver bezaaid.

U. Roofcn.
V, W. X, Y. Vruchtboomen.

Z. Gcfchilderd Schot met cene berging voor Gercedfchap daar agter.

PLAAT LXXIH.
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