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PLAAT CLXIX.

Aanleg van cenen Ijskelder.

Tot den tegenwoordigcn fmaak van aanleggen behoort ook, dat men de oppervlakte

van den grond, hier en daar, langzaam doet klimmen en dalen, on alzoo kleine onefFen-

heden, heuvels, en bergen vormt, alles grooter of kleiner, naar mate de natuurlijke hoo-

gere of lagere ligging van den grond , en de hoeveelheid van voor handen zijnde aarde

zulks toelaten.

Veelal wordt dit het minst kostbaar en bevalligst uitgevoerd , wanneer men eene nieuwe

waterpartij graaft; terwijl men als dan de grondfpecie niet ver behoeft te vervoeren, en

de gebogene oppervlakte, welke zoodanige waterpartij omzoomt, eene aangename wer-

king voor het gezigt oplevert.

Bij eene zoodanige vervvisfeling van Heuvels, is eene gefchikte plaats voor de uitvoering

van den hier voorgeleiden Ijskelder. De Aanleg dient zoodanig te worden ingericht , dac

die zijde van den Heuvel, welke tegen het water ligt, tegen over het Zuiden komt,

ten einde men deze plaats tot eenen Druivenberg zal kunnen aanleggen. De Wijngaarden,

die men ter beplantinge gebruikt, behooren enkel van de vroege witte foorten te zijn,

en aan ftaken van 5 tot 6 voeten lengte opgebonden te worden. Het fpreekt van zelf,

dat de beste aarde aan die zijde van den Heuvel moet gebruikt worden. De Wijngaarden

zullen als dan niet alleen zeer goed dragen , maar de Vruchten meestal goed rijp

worden.

N^. I. De Heuvel, tegen het Zuiden met Wijngaarden, en tegen het Noorden met

bijzondere Soorten van Pijnboomen beplant.

2. De Grondteckening, die de inrichting van den Ijskelder aanwijst,

A. De Heuvel.
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B. De Ingang, dien men tegen het Noorden maakt.

C. Het Keldergewelf.

D. De Zijniuuren.

E. Keldergaten, die door eene buis of hollen boomdacn lucht en licht inlaten, wan-

neer men zulks verkiest.

F. Wandeling om en over den Heuvel.

PLAAT CLXX.

Een bevallig Gebouwtje, zeer gefchikt om aan eene Waterpartij geplaatst te worden,

ölen kan dit ontwerp op een plat fchot fchilderen, of tot eene gedekte zitplaats inrichten.

PLAAT CLXXI.

N^. I. Een Schoon Landhuis in den Smaak der Engelfchen. In het Onderhuis zijn de

kamers voor het huisfelijk gebruik (^ojffïces').

s. Grondteekening.

PLAAT CLXXlI.

N^. I. Een Gebouw in eenen bevalligen Gothifchen fmaak.

2. Grondteekening, die men met de fchaal naar welgevallen kan veranderen, naar ge-

lang van het einde, waartoe men hetzelve wil bouwen ^ het zij een klein Zomerverblijf, een

Jagthuis, Stalling, Koetshuis enz.

PLAAT CLXXIIL
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PLAAT CLXxiir.

Een cardig Landelijk Gebouwtje, van Planken zr.mengefl:cld , docb als van flecn ver-

beeld; als zoodanig gefchilderd, met Pannen gedekt, en in twee Woningen afgedeeld.

PLAAT CLXXIV.

Gezicht op een bevallig Landgebouw, met deszelfs beplanting.

PLAAT CLXxy.

Platte Grond voor eenen zeer kleinen Aanleg.

A. De Ingang.

B. Zitplaatfen ageer eene kleine hoogte, bij het water, onder eenen Treur -Esch.

C. Brug.

D. Hoogte, met eenen lommer gevende boom beplant, van waar een fchoon Veldgezicht.

E. Zitplaatfen, laag aan het water.

F. Groepje met diverfe Sparren.

G. Prieeltje.

H. Affchutfel voor Visch.

I. K. L. M. en N. Vruchtboomcn.

K. Kerfen- Boomgaard.

Overigens wordt zulks met Heesters , Bloemen en grof Plantfoen beplant.

X a PLAAT CLXXVL
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PLAAT CLxxvr.

Platte Grond voor eenen kleinen Aanleg.

A. Gebouwtje.

B. Grasparcij met Stamboomen, waaronder men door ziet op de waterpartij, en

C. Op de Brug, gelijk mede op

D. Zijnde de Hoogte,

E. Waarop een Tempeltje,

F. Onder aan de hoogte zijn Zitplaatfen.
'

G. Moesland.

H. Klein Landelijk Huisje.

L Geheim Gemak.

K. Vrucht- Boomgaard.

M. Groep van Populieren.

N. van Sparren.

O. Heesters en Bloemen.

P. Rozen -partij van bijzondere Soorten.

Hec overige worde met gtof Plantfocn beplant.

PLAAT CLXXVII.
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