
 

Jaarverslag ’t Huys Dever 2019-2020 
 
Dever in tijden van Corona  

 
Zangensemble tijdens Open Monumentendag 2019  

 
Zo’n foto van Open Monumentendag of de Dever Vriendenmiddag krijgt door de huidige stand van 
zaken in de coronacrisis iets van een relict uit ver vervlogen jaren. Maar het is nauwelijks langer dan 
een jaar geleden dat dit soort bijeenkomsten en uitvoeringen doodnormaal waren. ’t Huys Dever 
moest natuurlijk in maart 2020 ook de deur sluiten vanwege de corona-uitbraak. Voorzien van alle 
bekende maatregelen (handdesinfectie; looproute en dergelijke) ging het huis op woensdag 3 juni 
weer open voor een beperkt aantal bezoekers.  
Wie Dever wil bezoeken wordt nu verzocht op de website huysdever.nl een reserveringsformulier in 
te vullen. Maximaal twaalf bezoekers tegelijk kunnen op een veilige manier worden rondgeleid. Bij 
het gebruik van de trap heeft dalend verkeer voorrang en de kelder is alleen toegankelijk voor 
medewerkers.  
In de tussentijd moesten alle exposities, concerten en bruiloften worden afgezegd of verzet. Er is 
lang nagedacht over een coronaveilige programmering voor Open Monumentendag, Gluren bij de 
Buren en de Dever Vriendenmiddag. Maar uiteindelijk was de conclusie van elk beraad dat het 
verstandiger is de evenementen en bijeenkomsten uit te stellen tot later datum.  
 
Natuurwerkdag 
Net als bij de Vriendenmiddag op zaterdag 12 oktober was er tijdens de Natuurwerkdag op 7 
november nog geen coronavuiltje aan de lucht. Met zeven deelnemers die zich via de website 
hadden opgegeven en zeven ‘eigen’ vrijwilligers kon er flink wat onderhoudswerk worden 
uitgevoerd. Elk jaar worden de wilgen om-en-om geknot en er is altijd flink wat snoeiwerk in de 
groenstroken om Dever heen. Het benodigde tuingereedschap wordt geleverd door 
natuurorganisatie ‘De Groene Motor’. Vaste prik is ook de gezellige lunch die beheerder Folckert 
voor de deelnemers verzorgt.  
 
Onderhoud 
Zoals gebruikelijk is ’t Huys Dever in januari gesloten wegens allerlei schoonmaak- en 
onderhoudswerk. Dit is ook de periode dat bijvoorbeeld de noodverlichting, cv-installatie en 
brandblusapparatuur worden gecontroleerd en getest. In oktober 2019 waren er al aanpassingen aan 
de gracht uitgevoerd om de keukenvloer van Dever droog te houden. Ook de rioolwaterpomp is 
vervangen. In het voorjaar is het dode hout uit de bomenrij op de oostelijke erfgrens met de 



boerderij van Rotteveel verwijderd. Dit najaar zal Van Dijk Hoveniers de bo- menrij verder snoeien 
om overlast te voorkomen. Ook het onkruidvrij maken van het parkeerterrein vraagt de nodige 
aandacht.  
 
Kwakel  

 
 
’t Huys Dever in Lisse maakt sinds 24 juni 2020 officieel deel uit van het Wandelnetwerk Bollenstreek. 
Wat is daar voor nodig? Een voetgangersbrug, een wethouder, een lint en een schaar.  
Lissenaar Nico Groen is een van de vrijwilligers die het Wandelnetwerk van ruim honderd kilometer 
elk jaar controleren op toegankelijkheid. ,,Met vier mensen lopen we elk jaar de ommetjes in Lisse-
zuid even na”, zegt hij. ,,Dat is bij elkaar zo’n 25 tot 30 kilometer. Maar het viel me op dat ’t Huys 
Dever – dat notabene op de voorkant van de routekaart staat – eigenlijk niet te bereiken was via het 
netwerk.”  
Groen kaartte het aan bij de organisatie van het Wandel- netwerk Bollenstreek, de gemeente Lisse, 
de Vereniging Oud Lisse en het bestuur van ’t Huys Dever. Het struikelblok vormde de sloot langs de 
Vennestraat, toen daar eenmaal een hoge voetgangersbrug  – een zogeheten kwakel – voor was 
bedacht ging het snel. De gemeente Lisse deelde de kosten met de provincie Zuid-Holland en Holland 
Rijnland en klaar was Kees.  
 

 
Medewerkers van het bedrijf Ahco uit Lisse en onderaannemer Hoogvliet uit Spaarndam plaatsten de 
brug – een smal plankier met ��n leuning – in februari 2020. Hij is gemaakt van Azobehout, een 
houtsoort die veel wordt gebruikt voor constructies in het water.  
Dever is nu officieel knooppunt 60 in het Wandelnetwerk, waar de wandelaar zich even kan verpozen 
in het ruige grasland of de Tuin der Zinnen; of misschien een boterhammetje eten aan een van de 
picknicktafels van ’t Huys Dever. De donjon is open van woensdagmiddag tot en met zondagmiddag, 
maar de tuin van de ridderhofstad is altijd toegankelijk. De voetgangersbrug is aan de smalle kant (60 
cm), want het is niet de bedoeling om de tuin van Dever aan die kant te betreden met fietsen, 
kinderwagens en honden. De officiële ingang ligt aan de Heereweg 349a. Een automatisch slot op het 
hek voor de brug aan de Vennestraat zorgt ervoor dat de brug tussen zonsondergang en zonsopgang 
gesloten is.  



Bij de officiële opening zei wethouder Van der Zwet blij te zijn dat Lisse er een ommetje bij heeft.  
 

 
 
,,Op deze manier realiseren we weer een stukje toegankelijk Lisses erfgoed. We zien nu in de corona- 
tijd dat het wandelen weer in opkomst is. En wat is er mooier dan in je eigen omgeving van de natuur 
te genieten. Wat wethouder Van der Zwet betreft is de volgende stap via een voetgangersbrug in de 
Ringsloot richting de Poelpolder. Dat kan mooi meegenomen worden bij de ontsluiting van de 
woningbouwlocatie Dever-zuid, is zijn idee.  
 
Eikenprocessierups  
 

 
 
Dat de eikenprocesssierups met zijn irriterende brandharen ook op Dever terecht zouden komen was 
slechts een kwestie van tijd. De eikenprocessievlinder is een nachtvlinder die van oorsprong 
voorkomt in Azi� en Zuid-Europa. Als gevolg van de klimaat- verandering is hij in de jaren negentig 
van de vorige eeuw zijn opmars naar het noorden begonnen. In Nederland verdriedubbelde het 
aantal overlastmeldingen in de zomer van 2019. Volgens deskundigen zijn de natuurlijke vijanden 
van de processierups (vooral vogels, maar ook zuidelijke insecten) ook in aantocht, maar daar 
moeten we wat langer op wachten. Chemische en biologische bestrijding doodt vrijwel alle insecten 
in de vaak juist erg soortenrijke eikenbomen. We zetten onze kaarten dus op de vogels. Wat helpt is 
het verbeteren van de leefomstandigheden van met name kool- en pimpelmezen en boomklevers. 
Dus niet alleen nestkastjes ophangen, maar ook besdragende struiken aanplanten en vijvers graven. 
De eikenprocessierupsen in de bomen van het Deverlaantje en de drie eiken in de Tuin der Zinnen 
zijn in augustus 2020 in opdracht van de gemeente Lisse met professionele apparatuur weggezogen.  
 
Vacature beheerder  



In 2021 bereikt beheerder Folckert van de Veen de pensioengerechtigde leeftijd. Deen Boogerd stopt 
ook met zijn werk als assistent-beheerder. Er wordt gewerkt aan de profielschets en takenlijst voor 
een nieuwe beheerder. 
 
In memoriam 
• Op 3 augustus 2020 is Albert Anne (Ab) Moolenaar overleden. Ab was een van de eerste Vrienden 
van Dever, CDA- raadslid en wethouder van de gemeente Lisse. Ab Moolenaar is 75 jaar geworden. 
• Op 13 augustus 2020 is Anthony Johannes Adrianus Maria Lisman overleden. Anthony Lisman was 
landelijk bekend als beschermer van cultureel erfgoed. Hij is een van de particulieren die het de 
Vrienden van Dever mogelijk hebben gemaakt om het bollenland voor ’t Huys Dever te verwerven. 
Anthony Lisman is 76 jaar geworden. Hij is bijgezet in het familiegraf op de buitenplaats Vreeden- 
hoff aan de Vecht bij Nieuwersluis.  
• Op 15 augustus 2020 is Maria (Riet) Wassenaar-Mesman overleden. Riet was de weduwe van 
Gerard Wassenaar, de eerste beheerder van het gerestaureerde Huys Dever. Samen waren ze voor 
veel leden van de Vriendenstichting, bestuursleden en vrijwilligers onlosmakelijk verbonden met 
Dever. Riet Wassenaar is 97 jaar geworden.  
 
Nieuwe website  
Paul van der Putten die eerder 3D beelden van het Dever-interieur verzorgde, heeft nu ook een 
nieuwe website voor Dever gemaakt. Dit is mogelijk dankzij een subsidie van het Lissese 
Ondernemersfonds. Het nieuwe adres is www.huysdever.nl.  
 
Nieuwe gezichten  
Het bestuur van de beheerstichting was al aangevuld door bouwkundig adviseur Hans van Leeuwen 
en heeft versterking gekregen van Suze Joukes en Bert van Santen. Voordat Suze in het buitenland 
ging wonen en werken was zij al bestuurslid van Dever. Bert van Santen kennen we als Vriend van 
Dever en oud-raadslid in Lisse.  
 
Monumenten onderhoudssubsidie 
De aanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is positief beoordeeld. Hierdoor is de 
financiële bijdrage vanuit het Rijk aan het groot onderhoud van het monument voor de komende zes 
jaar gegarandeerd.  
Op het programma staan: 
■ herstellen stucwerk kelder en beide trapopgangen 
■ herstellen metselwerk en voegwerk in de buitengevels 
■ herstellen waterdichte aansluitingen lei- en loodwerk vlaamse geveltje 
■ herstellen glas en loodwerk kleine ramen 
■ regulier buiten- en binnen-schilderwerk kozijnen en ramen 
■ herstellen vloertegels kelder 
■ herstellen windvaantje.  
 
3-Dever-project  
In 2023 bestaat de Stichting Vrienden van Dever zestig jaar. Zo’n lustrum wordt door de 
Vriendenstichting altijd gemarkeerd met een bijzondere uitgave, zoals het laatst- verschenen boek 
Dichterbij Dever met een bloemlezing uit de Dever Bulletins van het laatste decennium. Voor het 
komende jubileum denken we aan een digitaal project, namelijk een driedimensionale weergave van 
de oorspronkelijke woontoren en mogelijk ook het voorhuis. Via de computer kan iedereen dan een 
virtuele tour maken door ’t Huys Dever, zoals het in de middel- eeuwen was. Dit soort rondleidingen 
kun je steeds vaker maken door musea. En als je ervan uitgaat dat na corona niets meer hetzelfde zal 
zijn, is een online rondleiding een aanwinst voor het cultuuraanbod in de regio. Wordt vervolgd... 


