Delandsch
In het boekje Fogelsanghstate, middelpunt van het
bosrijke Veenklooster wordt de geschiedenis van de
Fogelsanghstate beschreven. Vermoedelijk heeft de state
een klooster als voorganger gehad, niet ver van of op

Fogel

dezelfde plaats als het huidige gebouw. Het stichtingsjaar
van het klooster is volgens de annalen 1242. Er is weinig
bekend van de geschiedenis van dit klooster; alleen dat een
zekere prior Engbert in 1480 uit het convent Cusemar bij
Groningen vijf jonkvrouwen ontvoerde. De heremiet die in
de tuin domicilie had, vertelde dit aan de abt in Dokkum.
Engbert werd in de ban gedaan; einde verhaal. De heremiet is verdwenen, maar er is in de vorige eeuw in het
kader van het landschapsontwerp van het park een kluizenaarshut opgenomen. De auteur is vormgever/publicist,
werkzaam bij bureau Vorm & Inhoud te Groningen.

Na de hervorming in 1580 vervielen in Friesland
de kerkelijke goederen aan de overheid. Her kloosrer is vermoedelijk snel daarna in verval geraak en
afgebroken. In 1639 heetre de eerste particuliere
bezitter van dit landgoed Theodorus Fogelsangh.
Hij bouwde de eerste state. Er bestaan enige oude
tekeningen van dit gebouw, maar men hecht niet
teveel geloof aan de weergave op deze afbeeldingen.
Omstreeks 1730 krijgt het gebouw nieuwe bewoners: de Van Heemstra-familie. Deze heeft de state
een nieuw uiterlijk gegeven en in latere jaren regelmatig onder handen genomen. Een foto vóór 1872
genomen, laat een statig achttiende-eeuws gebouw
zien met twee bijgebouwen. Een timpaan bekroont
de voorgevel. Oranjeboompjes staan voor het huis,
terwijl een linde het middenperk siert.
Noorderbreedte 9712 - — - _ • - — 38

sstijl

*anghstate
In 1872 verbouwt men de state grondig tot wat wij
nu kunnen zien. Andere verhoudingen en wit
gepleisterde muren. De tuin was al circa 1840 door
Lucas Pieters Roodbaard, een toen in het noorden
van ons land veel gevraagde 'architect van buitenplaatsen', opnieuw aangelegd in de dan heersende
landschapsstijl. Na 1945 bewoont de heer Sixma,
baron van Heemstra, nog korte tijd het huis. Vanaf
1948 herbergt Fogelsanghstate gedurende tien jaar
een streekmuseum. Het Fries Museum te
Leeuwarden gebruikt de state vanaf 1963 als uithof.
De tuin is pas in 1978 weer opengesteld voor het
publiek. Het terrein ligt binnen de gemeente
Kollumerland en grenst in het zuiden aan de
gemeente Achtkarspelen. Deze zuidelijke grens
wordt gevormd door de veensloot de Swadde. Deze
naam is verwant aan het woord Wette', dat grenssloot betekent.
Kadastrale verkenning
De kaart uit 1832 van de Kadastrale gemeente
Westergeest, sectie D, toont de state 'Vogelzang'
met het gehucht Veenklooster. A. H. Docters van
Leeuwen 'landmeter van de Eerste Klasse' geeft op
deze kaart details weer die we op latere topografische kaarten niet aantreffen. Het zijn met name
vormen die op barokvijvers lijken (kaart 1, nr. 2 en 3)
en die er vóór 1832 in de formele periode kennelijk
al waren.
Op mijn verzoek heeft Jacob van der Vaart van de
Fryske Akademy de kadastrale nummers van het
landgoed uitgezocht 'Volgens Oorspronkelijke
De lindenaliee met aan het eind een
bijzonder 'driewegsbruggetje van
Fogelsanghstate, foto's Edward Houting
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Aanwijzende Tafel 1832'. Het blijkt dat de nummers
1, 2 en 3 van kaart 1 water zijn. Nr. 1 is een kleine
vijver in de vorm van een 'druppel', vlak achter het
huis. Deze elementen zijn in de tegenwoordige tuin
verdwenen, evenals de twee grachtjes (nr. 4) aan de
voorzijde van het huis. Een aardig detail is dat de
vijvers en de grachten in de oorspronkelijk aanwijzende tafel vermeld staan als 'Vijver tot vermaak' (2
en 3) en 'Gracht tot vermaak' (A en B). Bovendien
worden genoemd een 'Laan tot vermaak' (nr. 5) en
een 'Bosch voor Plaisir' (2a). De vermelding 'tot vermaak' hield in dat er een hogere grondbelasting kon
worden geheven! De vijvers 2 en 3 hadden respectievelijk een oppervlakte van 4960 en 1400 m2.
Op kaart 2 staat het gebruik van de percelen in
1832 aangegeven. Indien we het gebruik in 1832
van de percelen vergelijken met dat van 1996, dan
blijkt dat het bosareaal praktisch gelijk is gebleven.
De adel conserveert, de middenstand verkavelt...
Als element uit de formele aanleg komen we verder
de 'Modderberg' (kaart 1, nr. 8) tegen. Deze wordt

in 1793 genoemd en heeft een voor Friesland uitzonderlijke hoogte van dertig meter.
In de zeventiende eeuw zijn er verschillende van
deze 'bergen' op landgoederen aangelegd om een
goed uitzicht te bieden over het eigen landgoed en
de omringende dorpen en landerijen. Onder andere
bij de Herema-state in Joure is zo'n berg al kort na
1680 aangelegd. Momenteel is de Modderberg niet
te betreden in verband met ondermijning door
konijnenholen.
Andere elementen die stammen van vóór de landschapsstijl, zijn de zogenoemde zichtlijnen en de
zichtas. Op kaart 5 zijn deze respectievelijk aangegeven met 'zl' en 'za'. De zichtas loopt vanaf de
brink van Veenklooster dwars door de hal van de
state naar de Koningsweg. In 1873 is deze zandweg
verhard in verband met de komst van koning
Willem III naar Fogelsanghstate. Deze zichtas
vormt de hoofdconstructielijn van het ontwerp
voor huis en park. Het feit dat de andere constructielijnen niet loodrecht op de hoofdas staan of er

niet evenwijdig aan lopen, doet vermoeden dat het
een inpassing in een oude situatie betreft. De formele aanleg van de tuin is negentig graden gedraaid
ten opzichte van de zichtas, vermoedelijk door het
niet kunnen verwerven van aanvullende benodigde
gronden.
Van pingoruïne tot landschapsvijver?
Op de kadastrale kaart (kaart 1, nr. 6 en 7) zijn verscheidene pingoruïnes of dobben te zien, relicten
uit de ijstijd (ijslenzen). Na het smelten van de ijslens ontstonden kleine meertjes van gemiddeld vijf
a tien meter diep, die vervolgens verlandden waarbij veenvorming optrad. Boeren dolven uit deze
dobben in vorige eeuwen hun veen voor brandstof.
Een hypothese van Jacob van der Vaart is dat de
barokvijvers 2 en 3 ooit een pingoruïne als voorganger gehad hebben. Vermoedelijk is dit niet het
geval, omdat men in de formele periode veel minder 'ontwerpvrijheden' had dan in die van de landschapsstijl. Het geldt waarschijnlijk wel voor de

Legenda
gebruik percelen
"Volgens Oorspronkelijke
Aanwilzende Tafel 1832"

Kaart 1 Kadastrale situatie IS32,
cartografie Edward Houting

Kaart 2 Gebruik percelen in 1832
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De kluizenaarshut achterin
het park

twee meest oostelijke vijvers, die in het landschapsontwerp zijn opgenomen. Op kaart 3 is het 'water'
van de 1832-kaart geprojecteerd op de huidige
kaart. We zien dat de barokvijvers II en III bijna
geheel opgaan in de langgerekte westelijke vijver
van Roodbaard (vijver 1, kaart 4). Ook de middelste vijver (IV, kaart 3) en de meest oostelijke (V,
kaart 3) zijn voor een (groot) deel tot stand gekomen met al bestaand water. Roodbaard zal na de
verkenning van het terrein beslist in zijn ontwerp
rekening gehouden hebben met de ligging van
zowel de barokvijvers als de bestaande dobben.
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In 1782 is hij in Assen
geboren als zoon van
Pieter Harms en
Hillechien Lucas. Als
hovenier staat hij in
1813 ingeschreven in
Groningen, maar ook
als tapper en 'pourtraitschilder'. In 1824 vestigt hij zich in
Leeuwarden, waar hij
sinds 1823 staat ingeschreven als 'architect
van buitenplaatsen'. In
1851 overlijdt hij te

Leeuwarden.
Alleen uit zijn tekeningen is zijn visie op de landschapsarchitectuur te bespeuren. Er zijn geen brieven of geschriften van hem bewaard gebleven naar
verhouding wel veel tekeningen en schetsen, die in
bruine inkt en pen en penseel zijn uitgevoerd.
Kenmerkend voor Roodbaard zijn zijn 'kattesnorren': vanuit één punt getrokken lijnen over de tekening, die doorzichten of vergezichten aangeven.
Onder andere is dat goed te zien op het ontwerp
van de Prinsentuin en Oidehoofsterdwinger uit

Lucas Pieters Roodbaard
Lucas Peters Roodbaard, zoals een tijdgenoot
Wopke Eekhoffhem noemt, was in Friesland vooral bekend door zijn ontwerpen voor de bolwerken
en dwingers van Leeuwarden. Van stijve aardwerken
maakte hij smaakvolle parken, die veelvuldig door
de burgerij gebruikt werden. Deze in de negentiende eeuw op de stadswallen aangelegde parken kregen, gebaseerd op vormwil en historisch gegeven,
de naam van 'stadswandeling'. Maar naast deze
voor hem belangrijke opdracht waren er talrijke
landheren die gebruik maakten van zijn diensten;
in Friesland, maar eveneens in Groningen en
Drenthe. Meer informatie over de werkzaamheden
en ontwerpen van L. P. Roodbaard in de drie noordelijke provincies is te vinden in de Gids voor de
Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur.
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1842, dat afgebeeld is in Bolwerken als stadsparken.
In Friesland en Groningen heeft hij veel gewerkt
voor de adel. Tijdens de jaarlijks terugkerende winterwerkloosheid lieten deze grootgrondbezitters tuinen en parken uitbreiden of aanleggen.
Van Roodbaard's aanleg van de tuin van de
Fogelsanghstate zijn helaas geen tekeningen
bewaard gebleven. Wel berusten er in het huisarchief enkele rekeningen die aan hem of zijn vrouw
betaald zijn.
Van de landschappelijke aanleg van Roodbaard zijn
de volgende elementen overgebleven: het bochtig
verloop van de paden, de vijvers, het driewegsbruggetje, de hertenkamp, enkele hogere uitkijkpunten en
de kluizenaarshut. Volgens de heer K. R. de Poel,
landschapsarchitect te Wageningen, is deze kluizenaarshut als element van de landschapsstijl al zeer
zeldzaam in Nederland. Het huis heeft tot in deze
tijd het 'landschapsstijl-voorkomen' door de witte
pleistering behouden. De ijskelder op het terrein is
niet typisch voor deze tijdsperiode, maar kon gemakkelijk ingepast worden vanwege het veelvuldig toepassen van opgeworpen hoogten in de landschapsEen van de jachthonden achter
het huis Fogelsanghstate,
foto's Bdward Houting
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Kaart 3
I H Water' ran IS32 geprojecteerd op de huidige situatie

stijl. De uitgegraven grond van de nieuwe vijvers kon
voor dat doeleinde gebruikt worden. Volgens Reinink
en Vermeulen is de ijskelder mogelijk in de landschapsperiode gebouwd. Tot 1936 was de kelder in
gebruik.
Verkenning van het park
Direct achter het huis bevindt zich een voorname
noord-zuidallee van geknotte, zeer oude lindebomen.
Langs deze allee, die loopt vanaf de weg aan de
noordkant van het terrein tot aan het driewegsbruggetje, staan hoge lindebomen die vroeger geknot zijn
en daarna doorgeschoten. Men vermoedt dat deze
allee stamt uit de formele periode.
Van de bekende grondwaterstandsverlaging van de
omringende landbouwgronden heeft de flora op het
terrein flink te lijden. Men probeert in de toekomst
waterverlies te voorkomen door het oppervlaktewater
van het landgoed langzamer te laten wegvloeien.
Vooral gevoelige soorten als de stinzenplanten hebben

Kaart 4
V/\ natuurreservaat, niet toegankelijk
globale grens tuin en park Fogelsanghstate

snel te lijden van verdroging. Hoewel uit NJN-gegevens blijkt dat bosanemoon, hondsviooltje, lelietjevan-dalen en speenkruid als 'algemeen' worden opgevoetd, zien we weinig
van deze soorten in het
voorjaar van 1996.
Zwaar hout komt voor
direct om het huis en bij
de hertenkamp, waar
enkele mooie oude eiken
staan. In het park staat
een aantal hoge coniferen
langs de lange vijver.
Fraaie hulstbestanden
van zo'n tien meter hoog
bevinden zich langs de
westzijde van de lange
vijver (aangegeven met
De ijskelder in het park
achter de state
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Kaart 5
Zichtas en zichtlijnen, cartografie Edward Houting

een H op kaart 4). Roodbaard heeft verschillende
verhogingen in het terrein aangebracht, langs de vijvers, (zie Vs op kaart 4), die bijdragen aan de visuele

Zuidelijk deel van vijver 1
op kaart 4

De 'Modderberg' met
theekoepel

rijkdom van het park. Bij v3 hebben vermoedelijk
twee beelden of tuinvazen op sokkels gestaan met
hoogstwaarschijnlijk een bank daartussenin. De
natuurstenen sokkels zijn sterk in verval. Volgens de
beheerder van het landgoed de heer Rekker zullen
deze sokkels en de natuurstenen vazen bij het begin
van de oprijlaan binnenkort gerestaureerd worden.
Het gedeelte van de tuin dat niet toegankelijk is,
omdat het als natuurreservaat wordt beheerd, lijkt aan
de natuur te worden 'overgelaten'. De landschapsstijl
zal in dit deel van Fogelsanghstate op den duur niet
meer herkenbaar zijn. De bestaande paden zijn vaak
alleen nog te herkennen aan de bomen die er langs
zijn geplant. Vijver 3 (kaart 4) is bijna geheel verland,
met een dichte vegetatie van rododendrons op het
eilandje.

getroffen. Na meer gericht onderzoek zou dit aantal
nog aanmerkelijk kunnen stijgen. De oudste geregistreerde waarneming van een paddestoelensoort op
Fogelsanghstate dateert al uit 1853. Dat betrof de
scherpe schelpzwam. Wisman trof de volgende
zeldzame soorten aan:
• amanita crocea (saffraan amaniet), één van de
vijf vindplaatsen in Nederland;
• boletus appendiculatus (geelnetboleet), die na
1980 nog maar twee keer in Nederland is gemeld;
» cortinarius turgidus (witte zijdegordijnzwam);
«sarcodon imbricatus of scabrosus (geschubde
stekelzwam), beide laatste ook zeer zeldzaam.
Andere voorkomende paddestoelensoorten zijn
onder andere geribbelde trechterzwam, kale pelargoniumgordijnzwam, paarse pelargoniumgordijnzwam, kaneelboleet, sterspoorvezelkop, schaapje,
smalplaatrussula en rimpelige gordijnzwam.
Volgens oude gegevens uit het NJN-archief zijn de
volgende planten aangetroffen: hondsdraf, bosanemoon, damastroos, hondsviooltje, dubbelloof, lelietje-van-dalen, rankende helmbloem, helmkruid,
vogelwikke, ereprijs-soort, tormentil, pinksterbloem, veldzuring, paardenbloem, speenkruid,
braam, muizenoor en eikvaren.
Het bestand aan bomen vermeldt: acacia,
Amerikaanse eik, berk, beuk, bruine beuk, eik, els,
esdoorn, gladde iep, hulst, meidoorn, spar, vlier en
vogelkers.

Op een rondwandeling door het park blijken de zichdijnen 2 en 3 (kaart 5) nog
intact te zijn. Het voormalige 'Het lang
Pad' is echter onderbroken door een
waterpartij en de hoogte v2. In de hal van
de state is te zichtas nog te ervaren als formeel element. Verscheidene doorzichten
langs de vijvers en 'vergezichten' over de
vijvers maken dit park tot een boeiend

ff.

Flora
Een onderzoek naar paddestoelen op het
terrein door onder anderen de heer
"Wisman uit Leusden bracht aan het licht
dat er circa 160 soorten zijn aanNoorderbreedte 9712 —
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Vermoedelijk een piedestal
van een tuinvaas (bij V3),
foto's Edward Mouting

Fauna
Dit park staat bekend om zijn vogelrijkdom. Het
bos is van 15 maart tot 15 juni gesloten in verband
met het broedseizoen. De volgende broedvogels zijn
gesignaleerd: blauwe reiger (één van de vijf grootste
reigerkolonies in Nederland; gemiddeld 130 tot
150 nesten per jaar), wilde eend, waterhoentje,
holenduif, houtduif, kauw, Vlaamse gaai, koolmees,
pimpelmees, grote bonte specht, groene specht,
grote lijster, merel, gekraagde roodstaart, tuinfluiter,
fitis, tjiftjaf, fluiter en geelgors.
Bezoekende vogels zijn buizerd (3 broedparen,
1996), torenvalk, steenuil, havik (1 broedpaar,
1996), sperwer (1 broedpaar, 1996), ijsvogel, ransuil en wielewaal (broedt ook). Als bijzonderheid
wordt vermeld dat in de ijskelder vier soorten vleermuizen overwinteren. De soortnamen zijn helaas
niet bekend.

Tot slot: door de bijzondere cultuurhistorie, de in
essentie intact gebleven landschapsstijl van
Roodbaard en door de interessante flora en fauna
behoort Fogelsanghstate tot de boeiendste staten
van Friesland. Voor de juiste plaatsbepaling van het
klooster en aanvullende gegevens van de formele
tuinstijl van Fogelsanghstate zal verder onderzoek
nodig zijn. *»»•
Mijn dank gaat uit naar Drs. J. H. P van der Vaan (Fryske Akademy)
voor het ter beschikking stellen van kaartmateriaal en het in de
Aanwijzende Tafel 1832 opzoeken pan eigenaren en het gebruik van de
percelen. Ir. K. R. de Poel, landschapsarchitect te Wageningen, dank Ik
voor zijn waardevolle opmerkingen en aanvullingen ten aanzien van de
tuinstijlen van dit park. De heer). Wisman uit Leusden dank ik voor
zijn informatie over NJN-gegevens en de voorkomende paddestoelen op
het terrein van Fogelsanghstate. De heer Rekker dank ik voor de vriendelijke ontvangsten en zijn aanvullende gegevens.
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