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V E Tv K L .'^ A ?v I N G dep. P L A A T E ?7. jyj

PLAAT XCVIL

I. Een onkoscbaar, doch zeer bevallig Huisje.

De Colommen behooren van boomOammen , en hec Dak van riet te zijn ; de Wand- bij

den Ingang is als ouden fteen gefchilderd, en overigens met fmalle plankjes befpijkerd.

ïi\ eene partij van Laag Houc en bloeijende Heesters, op cene flechts weinig boven

den gewoonen grond verhevene plaats , zal hetzelve wel voldoen.

£L. Boschhut. Op een kleine open plaats, in een Bosch, onder een of meer tekenach-

tige Boomen , ftaat dezelve bevallig. Zij dient tot eene fchuilplaats voor den regen, voor

een Gemak, of wel voor een Nachtverblijf van Phaifanten of andere dieren.

3. Een fchoon en grootsch Tuingebouv/. De plaatsing behoort daar, alwaar de konsc

meer dan de natuur -fpreekt.

4. RuWe Banken van Boomtakken;

PLAAT xcvnr.

N". I. Een Gebouwtjen in den Oosterfchen fmaak. — Dit idéé is tot verfchillendfe

einden bruikbaar, als tot bedekking van eene pomp, tot een klein Kabinetje en van boven.

Duivenhokken, befchildering van een plat Schot enz.

G, Schijnbaare Ruinen van een Gothisch Gebouw. — Indien zulks alleenlijk moet dienen"

tot een Gezichtspunt, kan men het op Schot fchilderen ; doch indien men 'er te gelijk

gebruik van wil hebben, zoo wijst de daaronder ftaande Platte Grond de inrichting aar^.

De Toren is zeer gefchikt voor kippen, duiven en ander gevogelte; in het midden ver-

krijgt men een tekenachtig doorzicht; terwijl men aan de rechterzijde een Vertrek toe:

Zitplaats bekoomt. Op eene vlakte, omringd van oude eerwaardige boomen, is deszelfs plaats,.

3. Open Kabinetjen.

4. Tot Gezichtspunt aan het einde van eene rechte Laan , bedekking van een Pomp of."

Secreet, of Vogelhuisje, is dit beftek zeer gefchikt.

5. Eenvoudig, doch net Vogelhuisje, voor Canarie- of andere Vogels, in de nabijheid^

van het huis. In een net partijje van Bloemen en Heesters, ftaat dit zeer bevallig.

Mi PLAAT XCIX;.



74 VERKLAARING derPLAATEN.

PLAAT XCIX,

N**. I. Een zeer bijzonder, doch bevallig Tuingebouw, De binnenïle verdeeling, verklee-

ning of vergrooting der Schaal, hangt af van het gebruik, dat men daarvan verkiest te

maaken. — Op eene vrije plaats, van v^'aar de Gezichten fchoon zijn, en van den boven-

omgang onbelemmerd zich aan het oog vercoonen, behoort het uitgevoerd te worden.

2. Een Houten Hek, voor aan een Oprijd -ban. Weiland of diergelijk.

PLAAT C.

N'*. I. Een prachtig Tuingebouw, met een Koepel.

2. Platte Grond van hetzelve. 1,2,3 Kabinetjes.

3 en 4. Tuinftoelen.

5 en 6. Hekwerk van ruuw Hout.

PLAAT CL

Schoone Gothifche Brug.

PLAAT CIL



VERKLAARING der PLAATEN. r<

PLAAT CII.

No. I. Graf-Gedenkteeken, hetzij ter herinnering van oenen afgeftorvenen vriend of

vriendin, die onze aandenking overwaardig is, of op het een of ander treffend geval. Hec

kan , op wel bezorgd hout , naar de konst behoorlijk gcfchilderd worden ; en op een affland

overeen water, of wel ter verrasfing, in een fomber plaatsje of Bosch , waarin een opea

Pleintje daartoe zeer gefchikt is, zijn welrtand bekomen.

o, en 4. Graf -Naalden op hout gcfchilderd, en als boven geplaatst. De laatfte kan over

het Huis, of ten einde van eene Laan, op een verder gezichteinder gefield worden.

3 en 5. Twee niet zeer kostbare Woningen van hout, met riet door lieden van fmaak

gedekt. — N''. 3. kan dienen voor een Boschwagters Huisje, of om met de Schuit, als

het water breed is, overtehalen van, of te brengen naar het Eiland, en No. 5. kan

van buiten als fteen gcfchilderd, en met boerachtige Bijwerken voorzien worden, alsof hec

een Huisje van een Daghuurder v/are, met een Moestuintje, omheind met SHeten en Tak-

ken. Het Huisje kan, van binnen op het Schot of Doek, zeer bevallig in een boerfchen

fmaak gcfchilderd worden. Mede voor berging van gereedfchap, of om te rusten, kan hec

tot gebruik dienstig zijn.

M ö PLAAT cm.



7(5 VERKLAARING der PLAATEP^.

PLAAT CIII.

Klcene Engelfche Aanleg.

A. Verhevene plaats , waarop Zitbanken of een kleen. Gebouwtje.

B. Watertje voor Goudvisfchen , waarin een Eilandje, met Populieren beplant. Het

water verliest zich in de beplanting; bij en om hetzelve ligt de grond gebogen. De

Groepjes Plantfoen zijn famcngefleld uit bloemdragende Heesters, bijzondere foorten van

Sparren, zwarte Beuk, Treurwilg e«2.

C. Zitplaatfen onder eene Groep lommergevende Boomen , of Tempel.

De beplanting kan men verder naar verkiezing inrichten.

PLAAT CIV.

Hoofdpartij van een tamelijk groot terrein. Op hetzelve zijn laager twee groote Vierkante

Vijvers, loopende van het Huis A. tot de Brug E., en van de Brug II. tot bij de Hoogte F.,

welke Vijvers , door een gedeelte te dempen , en wat bijtegraaven , herfchapen zijn in de

hier voorgeftelde gebogen form.

A. Hei Huis.

B. De Stalling en het Koetshuis.

C. Groep van gefpaarde groote Boomen.

D. Eiland, waarop Zitplaatfen, van waar men een bevallig gezicht heeft op de Brug

H. en Hoogte , waarop een Tempel I.

E. Brug.

F. Hoogte met Zitbanken.

G. Ruïne, welke zeer wel tekent van de Brug H. en Hoogte I.

De Beplanting is afwisfelende , met Vruchtboomen ,
grof Plantfoen, Heesters, Kreupel-

hout , Sparren enz.

PLAAT CV.
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