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Omstreeks 1730 kwam de Fogelsanghstate in handen van de familie Van Heemstra. Rond
deze periode werd de state gemoderniseerd. Ook de tuin werd volgens de formele stijl
ingericht. Het Kadastraal Minuutplan (opgemaakt in 1823) toont nog de formele aanleg,
met het grachtenstelsel, de formele indeling en de regelmatige barokke vijverpartijen. Het
grachtenstelsel en de Modderberg herinneren nog altijd aan deze aanleg.

Deze formele aanleg werd vanaf 1838 gewijzigd in de landschappelijke stijl. Uit
betalingslijsten afkomstig uit kasboeken 1837-1857 van Age Tjepke Ruurd van Heemstra
blijkt dat zowel Roodbaard, Zocher jr. als Vlaskamp betrokken waren bij Fogelsanghstate:
28 maart 1838 naar Veenklooster met de Heer Robaert en 2 nagten te Leeuwarden 7,60
gulden.
14 april 1838 wisseltje van Zocher en … voogd voor bloumen 12 gulden.
14 maart 1840 Wisseltje van Zocher uit Haarlem 28,80 gulden
10 juli 1841 rekeningetje van Mejufvrouw Roodbaerd te Leeuwarden 10,64 gulden
(waarschijnlijk dochter J. Roodbaard, die een damesmodezaak bezat)
6 mei 1843 aan Vlaskamp en onderscheidene arbeider voor het aanleggen van de plaats
1000 gulden.
3 feb 1844 rekening van Mejufvrouw Roodbaard 30 gulden.
27 feb 1844 aan de architect Roodbaard voor tekeningen en schetsjes 30 gulden
22 aug 1844 aan Vlaskamp voor boomen en bloumen 14,80 gulden.
7 juni 1845 voor het aanleggen en in orde brengen van het kampje achter huis 130
gulden.
Opvallend is dat zowel Roodbaard als Zocher jr. op respectievelijk 28 maart en 14 april
1838 naar Fogelsanghstate komen. Het hoge bedrag van 1000 gulden dat aan Vlaskamp
werd betaald, doet vermoeden dat dit aanzienlijke werkzaamheden betroffen om de
vijverpartij aan te leggen. Wellicht was dit naar een ontwerp dat Zocher jr. omstreeks 1840
maakte.
Uit de betalingslijsten blijkt ook dat in 1844 Roodbaard voor 30 gulden tekeningen en
schetsjes heeft geleverd. Deze zijn niet meer aanwezig. De omschrijving doet vermoeden
dat Roodbaard een ontwerp heeft gemaakt (voor een deel) van de aanleg, waarschijnlijk
voor het kampje achter het huis (uitvoering 1845) en het voorterrein. Er bestaat een fraai
tegeltableau waarop deze aanleg zichtbaar is.

Historisch beeld- en kaartmateriaal en de huidige situatie maken het mogelijk om een
beeld te vormen van de landschappelijke aanleg. In 1849 werd vervolgens nog 600
gulden aan Lambertus Vlaskamp betaald voor zijn werkzaamheden als architect en
voor een leverantie. Dit betreft het oostelijke deel van het park dat na 1832 aangekocht
was. Vervolgens werd ook een herten- en een fazantenkamp door Lambertus Vlaskamp
aangelegd, waarvoor hij in april 1850 300 gulden ontving.
Als bouwwerken vinden we onder meer de kenmerkende driepuntsbrug en een ijskelder.
De kluizenaarshut dateert uit 1876 en is vermoedelijk door Gerrit Vlaskamp aangelegd.
Tegenwoordig is er in het huis een museum gevestigd.
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