.Kontractstuk
De ondergeteekenden J.D.Zocher en L.P. zocher architecten,verbinden zich voor
een gedeelte van het Buitengoed Keukenhoff onder de gemeente Lisse,naar
hun beste weten op eene bevallige wijze aan te leggen, volgens de daarvan
ingeleverde, gewijzigde schetsteekening en op de hier volgende conditien over
een gekomen met den W.E.Geb. Heer C.A.A. van Pallandt door wie hun dit werk
wordt aanbesteed.--------------------------------------------------------------------------------Zij zullen volgens de gewijzigde schetsteekening het water doen graven en die
gedeelten dempen zooals het plan aanduidt en de paden en groeperingen zoo
daar leggen als hun onder de bewerking het meest geraden voorkomt teneinde
het beste effect te erlangen in overeenstemming met het bestaande.- Zij zullen
de waterpartij doen graven tot minstens een Ned. El onder het gewone zomerpeil
en die gedeelten van het oude water welke in de nieuwe partij zijn begrepen later
uitbaggeren,welke specie voor de beplanting zal worden gebruikt.-Zij zullen met
de meeste zorg en naar hun beste weten de gronden doen verwerken, ten einde
door afwisseling van sterk sprekende en zacht glooijingen en ondulatie der
terreinen het beste effect daar te stellen.- Zij zullen voor de aanplantingen en op
de plaatsen waar het hout gewas vervalt en gronden behoorlijk doen omspitten
en bij dit spitten zoowel als bij het verder verwerken van de gronden zorgdragen
dat de goede grond boven wordt gehouden.-De waterkanten zullen zij tot op
genoegzame breedte met graszode doen beleggen en langs de groeperingen en
wandelingen waar zulks noodig is eene bandzode doen leggen,waartoe zij de
graszode zullen mogen gebruiken welke op het terrein voorhanden zijn,en zullen
zij al wat weiland of graspartij moet worden,behoorlijk doen inzaaien met
engelsch raijgras zaad en klaver-------------------------------------------------------------Het benodigde plantsoen voor de beplanting van deze aanleg,zal buiten hunne
kosten door de Wedelgeb. Heer aanbesteder op de plaats worden geleverd,doch
zullen de ondergetekende het zelfde doen planten en zoo verdeelen , als het
naar hun oordeel de aangenaamste schakeringen kan opleveren.-----------------Al het hout hetwelk buiten het op stam verkochte,vallen moet ,zoo alsmede de
uitgegraven stompen,zullen de ondergetekenden op zijde doen brengen,
blijvende echter al het hout de eigendom van de Wedelgeb.Heer aanbesteder
alleen zal het vergund zijn om takken te gebruiken voor de noodige wiepen op de
plaatsen waar het bestaande water moet worden ingedemt-----------------------------------------------------------------------------------------------De werken voor dezen aanleg zullen in twee hoofddeelen worden verdeeld, als
ten eerste de binnenplaats rondom het huis tot aan den algemeenen weg en ten
tweede de gronden benoorden genoemden weg of de overplaats. Met het eerste
gedeelte zal zo spoedig mogelijk een aanvang worden gemaakt en dit werk met
den laatsten april 1800 negenenvijftig geheel gereed worden opgeleverd.- Van
het tweede gedeelte zal in den aanstaanden winter het hout wat vallen moet
door de Wedelgeb.Heer aanbesteder worden verkocht, waarna als dan met het

graafwerk een aanvang zal worden gemaakt en met vereischten kracht worden
ingezet,dat in het jaar 1800 negenenvijftig de beplanting kan geschieden en dus
dit gedeelte van het werk in het daaraanvolgende voorjaar mede geheel gereed
zal zijn-----------------------------------------------------------------------------------------------Zij zullen zoodra de noodige toestemming tot het verleggen van den algemeenen
weg zal zijn verleend, de nieuwe rigtingen van dien weg naar de vereischte
afmetingen doen daar stellen, waarna de oude weg zal kunnen vervallen en in
de parttijen worden bijgetrokken------------------------------------------------------------De uitvoering der werken voor dezen aanleg nemen de ondergetekenden op zich
tot stand te brengen voor eene som van achttien duizend en zevenhonderd
guldens, onder deze som begrepen zijn alle arbeidsloonen, aankoop en
bezorging van gereedschappen, directie, salaris en reiskosten en alle onkosten
de uitvoering van dit werk betreffende, doch geene leveranties van plantsoenen
of ambachtswerken------------------------------------------------------------------------------Boven genoemde som zal hun door den Wedelgeb. Heer aanbesteder worden
betaald in vijf termijnen als:
1 ste termijn Als de binnenplaats op het planten na af is
2 de termijn Als de binnenplaats gereed is
3 de termijn Als het water in de overplaats gegraven is
4 de termijn Als de overplaats op het beplanten na af is
5 de termijn Als het gehele werk gereed is
(plus 10 % )
Er zijn hiervan gemaakt twee eens luidenden afschriften
Keukenhoff den october 1800 achtenvijftig J.D. Zocher
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