Jaarverslag

Van de Stichting Vrienden van ’t Huys Dever
en de Stichting Beheer Buitenplaats ’t Huys Dever 2020 - 2021
Na de eerste lockdown in maart 2020 was ’t Huys Dever ook het grootste deel van de najaars- en
winterperiode 2020-2021 gesloten. Dat betekende onder andere dat de jaarlijkse Vriendenmiddag en
de natuurwerkdag moesten worden afgelast. Maar er konden ook geen concerten en andere
bijeenkomsten worden gehouden; voorgenomen huwelijksvoltrekkingen werden verplaatst of onder
strikte coronaregels gehouden. Ook het plan om ter gelegenheid van Open Monumentendag een
kleine boekenmarkt buiten te organiseren viel in het water.
Besturen werd ook lastig. Kon de Beheerstichting in juli en augustus nog vergaderen in de
buitenlucht op de voorhof van Dever; de rest van de vergaderingen moest digitaal plaatsvinden. Pas
in juli 2021 waren de coronamaatregelen zover afgeschaald dat het bestuur weer fysiek bijeen kon
komen. Ook voor de Vriendenstichting zat er niets anders op dan de lopende zaken via een
computerverbinding te bespreken.
Dankzij steunmaatregelen voor de cultuursector van rijk, provincie en gemeente heeft Dever het
hoofd boven water kunnen houden.

In memoriam
• Onverwacht is op 11 december 2020 Floortje Maes – Kruithof overleden. Zij was echtgenote van
Ignus Maes, moeder van Arjen en Sanne, grootmoeder van Daan en Floor. Floortje trad niet graag op
de voorgrond, maar iedereen die iets met Dever te maken heeft kende haar en zij kende iedereen.
Floortje was geen liefhebber van besturen en vergaderen, maar deed achter de schermen wat
gedaan moest worden. Zij was de steun en toeverlaat van haar man Ignus, voorzitter van beide
Dever-besturen. Floortje Maes is 80 jaar geworden.
• Op 24 december 2020 is Luuk Heij, bestuurslid van de Beheerstichting op 76-jarige leeftijd
overleden. Het was nog maar kort bekend dat Luuk ziek was. Hij moest zijn werk als penningmeester
overdragen; een officiële afscheidsbijeenkomst zou nog volgen. Echtgenote Jeannet, dochters Suzan
en Marjolijn, schoonzoon Michel en de kleinkinderen Esmée, Sarah en Roemer hebben hem herdacht
tijdens een bijeenkomst in de aula van het crematorium Duin- en Bollenstreek.
• Op 17 februari 2021 is Simon (Siem) Broersen overleden. Hij was een van de eerste Vrienden van
Dever. Siem was gemeentesecretaris van Lisse in de periode 1972 tot 1988; en zó enthousiast over
de restauratie van Dever dat hij niet alleen zelf met zijn vrouw Greetje vriend van Dever werd, maar
ook zijn vier zoons liet inschrijven in het vriendenregister. Dat was een opsteker voor het bestuur dat
in de voorgaande jaren best wel het een en ander te stellen had gehad met het Lissese
gemeentebestuur. Siem Broersen is 93 jaar geworden.
Database
Technische mankementen maakten het noodzakelijk om de beschrijving van de archeologische
vondsten rond Dever (te zien op de zolder van ’t Huys Dever) opnieuw in de computer in te voeren.
Die noodzaak kwam midden in coronatijd aan het licht, juist toen de beheerders alle vondsten nog
zouden fotograferen en de foto’s wilden toevoegen aan de beschrijvingen in de database. Mede
dankzij de coronasluiting is het gelukt 725 pagina’s tekst en foto’s opnieuw vast te leggen; nu in een
museum-systeem dat via cloud-opslag goed is beveiligd. De scheidende beheerder heeft voor zijn
afscheid nog alle teksten en foto’s gecontroleerd en zonodig aangevuld.
Kruidentuin

De moestuingroep heeft een beginnetje gemaakt met de aanleg van een kleine kruidentuin naast de
bijentuin. De woensdag-tuingroep heeft geholpen met de aanleg van twee bakken, waar de eerste
kruiden al in zijn geplant. We streven ernaar ’s zomers elke laatste zaterdag van de maand een
vrijwilligersochtend in de bijentuin te houden. De eerste gegadigden hebben al in de tuin gewerkt,
maar er is nog plek in de groep.

Vacature beheerder
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft beheerder Folckert van de Veen in
mei 2021 na 32 Dever-jaren afscheid genomen. Voor de Beheerstichting betekende dit een jaar
eerder al het nodige denkwerk over zijn opvolging. In afwachting van nader beraad met de gemeente
Lisse is besloten dat Suze Joukes en Deen Boogerd het beheerderswerk voorlopig (tot en met
december 2021) op zich zullen nemen. En dat was hard nodig, want op 5 juni 2021 is ’t Huys Dever –
mèt de nodige corona-restricties - weer opengegaan voor het publiek.
In kleine kring is de beheerder op 24 mei 2021 uitgezwaaid. Een afscheidsinterview met Folckert van
de Veen treft u in Dever Bulletin 2021.

* Folckert van de Veen

* De bestuursleden van de Beheerstichting en de twee vervangende beheerders poseren voor een
groepsfoto in het afscheidsboekje.
Kastelendag
‘Wat? Water!’ was – ook achteraf zeer toepasselijk – het thema van de landelijke Kastelendag op 24
mei 2021, Tweede Pinksterdag. Vanwege de coronamaatregelen konden er in ’t Huys Dever echter
geen bezoekers worden ontvangen. Jammer, want er komen elk jaar honderden mensen op de
Kastelendag af. Om toch iets te bieden hebben de beheerders een ‘waterwandeling’ rond ’t Huys
Dever uitgezet. Via de nieuwe kwakel over de Vennesloot voerde de route over de Heereweg en de
Eerste Poellaan naar de Zemelpoldermolen in de Poelpolder. Vandaar ging het langs de Ringsloot
naar de Tweede Poellaan en weer richting Dever. Een leuke wandeling langs een aantal
cultuurhistorische locaties, waar de fraai gedrukte routebeschrijving alle mogelijke informatie over
geeft. Ook na Kastelendag trok de wandeling nog tientallen enthousiaste wandelaars. Nieuwsgierig?
De routekaart is nog steeds voor 2,50 euro te koop bij de beheerders.

Oplaadpunt voor e-bikes
Dever heeft sinds december 2020 een oplaadpunt voor e-bikes. Wie Dever bezoekt kan de
elektrische fiets opladen bij ‘het boetje’, het schuurtje bij het parkeerterrein achter ’t Huys Dever. De
oplaadpunten zijn gesponsord door Korbee Van Der Kroft Architecten uit Noordwijk.

Watertappunt
Met de gemeente Lisse en drinkwaterbedrijf Dunea hebben we nog overleg over de plaatsing van
een watertappunt bij Dever. Er is op het terrein een plek gevonden voor het watertappunt, namelijk
bij de ophaalbrug van het voorterrein. Daar parkeren veel bezoekers hun fietsen, het is dichtbij de
picknicktafels op het voorterrein en de plek voldoet aan de criteria van Dunea voor plaatsing en
onderhoud van een watertappunt, namelijk niet verder dan vijftien meter van de hoofdwaterleiding
in het Deverlaantje. Gemeente en Vriendenstichting hebben afgesproken de kosten te delen.
Hopelijk kan het watertappunt binnenkort worden geplaatst.
Laptop en beamer
‘Wie helpt ’t Huys Dever aan een nieuwe of gebruikte laptop en beamer?’ Die oproep in de
nieuwsbrief van MeerBusiness Duin & Bollenstreek bleek niet aan dovemans oren gericht. ,,Binnen
een dag hadden we beet”, zegt beheerder Suze Joukes. Donderdag 17 juni 2021 werd de apparatuur
op feestelijke wijze overhandigd. Een mooie laptop, een prachtige beamer en als klap op de vuurpijl
een fraaie printer. De apparatuur werd aangeboden door Copiatek via bemiddeling van Erika van der
Heijden van de Stichting Hillegom-Lisse-Teylingse Uitdaging. Copiatek is een bedrijf dat afgeschreven
ICT apparatuur van bedrijven, gemeenten, instellingen en scholen ophaalt, opknapt en een nieuwe
bestemming geeft. Daarbij creëert Copiatek nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. De Stichting HLT-uitdaging verbindt instellingen zoals Dever - met gesloten beurs - aan
het lokale bedrijfsleven. De stichting is een spin-off van de Beursvloer Bollenstreek, die ook tot doel
had om met gesloten beurs vraag en aanbod in het bedrijfsleven en de non-profitsector bij elkaar te
brengen.

Deen Boogerd en Suze Joukes nemen de nieuwe beamer in ontvangst.
Bouwactiviteiten
In januari is Dever altijd gesloten voor schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Begin 2021 is
het stucwerk in de beide gemetselde trappenhuizen onderhanden genomen, van kelder naar
ridderzaal en van ridderzaal naar kapelzaal. Daarnaast is er een nieuwe pomp geïnstalleerd om de
kelder droog te houden. Voor het maaiwerk rond Dever, de moestuin en de Tuin der Zinnen is een
nieuwe maaimachine gekocht.
Bezoek Van Haaster
Jeffrey van Haaster, de nieuwe cultuurwethouder van de gemeente Lisse had zich voorgenomen Lisse
wandelend te leren kennen. Via de gemeentelijke communicatieafdeling deed hij de oproep om een
stukje met hem mee te wandelen. Van Haaster volgde in april 2021 zijn partijgenote Jeanet van der
Laan (D66) op, die een maand eerder werd gekozen tot Tweede Kamerlid.
De eerste van 25 wandelingen bracht hem op vrijdagmiddag 7 mei in ’t Huys Dever voor een gesprek
met Peter Kortekaas (Beheerstichting) en Ed Olivier (Vriendenstichting).

Omgevingsvisie

Ignus Maes en Ed Olivier hebben de beide Deverstichtingen vertegenwoordigd tijdens een digitale
inspraakbijeenkomst over de Omgevingsvisie van de gemeente Lisse. In het kader van de nieuwe
Omgevingswet worden de bekende bestemmingsplannen vervangen door een Omgevingsplan,
verankerd in de Omgevingsvisie. Dat is dus een belangrijk document, want alle activiteiten in Lisse
worden de komende tien, twintig jaar aan de Omgevingsvisie getoetst. Naast wethouder Jolanda
Langeveld en landschapsarchitect Maarten van Vuurde (KuiperCompagnons) werd de bijeenkomst
bijgewoond door Nico Groen (Vereniging Oud Lisse), Adri de Roon (Museum De Zwarte Tulp), Alfred
Pop (Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek) en bovengenoemde Deverbestuursleden.
Opvallend was dat Dever in de eerste opzet van de Omgevingsvisie alleen wordt genoemd als
woningbouwlocatie (Dever-Zuid) en bedrijventerrein (Vennestraat). Het blijft dus nuttig en belangrijk
om ’t Huys Dever ook in dit verband onder de aandacht te brengen. Van de kant van de culturele
instellingen is in het beraad ingebracht dat Museum De Zwarte Tulp en ’t Huys Dever niet zonder
gemeentelijke steun kunnen. De verenigingen verwijzen naar de Cultuurhistorische Waardenkaart en
de Cultuuratlas van het CHG, waarin de structuren en elementen zijn opgenomen: Keukenhof (breed)
landgoed, buitenplaats Dever, Heereweg, open bollenvelden, de archeologische locatie bij nieuwe
woningbouwlocatie Geestwater en drie Pestbosjes in de Poelpolder. Verder is het van belang het
Lissese erfgoed te behouden en te herstellen wat verloren is gegaan, zoals bijvoorbeeld de
karakteristieke hagen in het bollenlandschap. Verrommeling in het bollenland dient te worden
tegengegaan. De culturele verenigingen hebben gepleit voor een subsidieregeling voor
gemeentelijke monumenten, zoals die ook bestaat voor rijksmonumenten.
De Vereniging Oud Lisse heeft zich uitgesproken tegen de aanleg van een weg door het vogelgebied
van de Hennepolder in de zuidelijke Poelpolder. Doortrekken van de 2e Poellaan is wel een optie,
maar dan bij voorbeeld half verdiept, zodat de weg – een snelle verbinding tussen de N208 en de A44
– geen afbreuk doet aan het landschap.
Jubileumproject 3D’ever
Er wordt hard gewerkt aan het jubileumproject van de Vriendenstichting, die in 2023 zestig jaar
bestaat. Door middel van filmbeelden wordt de bouw, de uitbreiding, het verval en de restauratie
van ’t Huys Dever zichtbaar gemaakt. De techniek hiervoor is beschikbaar in de professionele wereld
van de architectuur.
Privacyverklaring
Intussen is het goed om te weten dat de naam-, adres- telefoon-, mail- en bankgegevens van de
Vrienden van Dever veilig zijn bij het bestuur en dat deze gegevens niet aan derden worden
verstrekt.
Het is tegenwoordig goed gebruik om dit vast te leggen en dat heeft het Dever-bestuur dan ook
gedaan. De persoonsgegevens worden alleen bewaard om het jaarlijks verschijnende Dever Bulletin
te versturen, te checken of de jaarlijkse vrijwillige bijdrage is overgemaakt en de donateurs te
informeren bij bijzondere activiteiten en gebeurtenissen.
De Stichting Vrienden van Dever bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
De volledige privacyverklaring treft u in Dever Bulletin 2021.

Historisch Lisse

’t Huys Dever stond in juni 2021 letterlijk centraal in de speciale uitgave ‘Historisch Lisse’ bij het
weekblad Lisser Nieuws van Uitgeverij Verhagen. De bijlage bracht het werk van de Vrienden van
Dever nog weer eens huis-aan-huis onder de aandacht in Lisse. Daarnaast een redactioneel artikel
over de wandeling rond Dever die assistent-beheerder Deen Boogerd heeft uitgezet ten behoeve van
de Dag van het Kasteel. De publicatie verwijst naar de website www.huysdever.nl en roept de lezers
op om donateur van de Stichting Vrienden van ’t Huys Dever te worden.
Sponsors
Dever heeft een vaste kern van 175 tot 200 donateurs die van levensbelang zijn voor het werk van de
Stichting Vrienden van ’t Huys Dever. Dat geldt in de dagelijkse praktijk zeker ook voor de steun van
hoveniersbedrijf Van Dijk, onder andere voor het onkruidvrij houden van de parkeerplaats. Confianza
Accountants helpt het Dever-bestuur met de financiële verslaglegging.

