Deze excursie is een initiatief van de heer
Cees v.d. Berg. Zijn dochter Antoinette is
getrouwd met Adri Entius, één van de
zonen Entius die dit bedrijf exploiteren.
Voor meer informatie over dit bedrijf zie
de site: http://www.entiuslilies.nl

De eerste deelnemers waren ruim op tijd in het DOP aanwezig in
afwachting van vertrek.

Totaal maakten 18 personen deel uit van deze DOP-excursie.
Zes deelnemers hadden hun eigen auto beschikbaar gesteld voor
het vervoer, te weten:
Ineke Evertz, Hillebrand Bakema, Cees v.d. Berg, Jan Beek, Aris
Spijker en Connie Kleimeer.
Zij zorgden belangeloos voor een veilige heen en terugreis.
De foto’s zijn van Karel Adema.
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Prompt om half tien vertrok de stoet auto’s onder aanvoering van
Cees v.d. Berg uit Petten.
We kwamen ruim op tijd bij het bedrijf van Leliekwekerij Entius
in Heerhugowaard aan.

De auto´s werden na aankomst bij het bedrijf geparkeerd.

Ook hier bleek het fris te zijn, dus de jassen moesten weer aan.
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Vol verwachting gingen we op weg naar de kassen.

We werden verwelkomd door de heer Adri Entius, die ons vervolgens
door het gehele bedrijf rondleidde en toelichtte hoe het productieproces
van leliekweken is opgezet.
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We kregen als eerste uitleg hoe de potgrond regelmatig door verhitting
kiemvrij wordt gemaakt. In de bunker kan 120 m³ potgrond worden
opgeslagen. Deze wordt 8 uur lang door stoom op 100° C gehouden,
waardoor alle bacteriën worden gedood.
Na afkoeling is deze grond weer geschikt voor hergebruik.

Vervolgens werden we naar de kasruimten gedirigeerd. Daar werd ons
uitvoerig toegelicht hoe de leliekweek als een volcontinu proces werkt.
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De kassen worden op de juiste temperatuur gehouden. De grond wordt
regelmatig onderzocht en zo nodig worden grondstoffen toegevoegd.

Het plaatsen en weer weghalen van de plantenbakken verloopt volledig
automatisch. Een robot plaatst deze bakken en haalt ze later weer op. Een
heftruck plaatst de bakken op de robot. De robot zet vervolgens de bakken
volautomatisch aaneengesloten op hun plaats.
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De aanwezigen luisterden zeer aandachtig naar de uitleg.

Alle stadia van het groeiproces werden goed bekeken

De totale oppervlakte van deze kassen bedraag 3,9 ha.
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Adri Entius beantwoord geduldig alle vragen. Door het gehele bedrijf
loopt boven het middenpad een lopende band, waarover de afgesneden
lelies naar de centrale plek in de kas worden getransporteerd.

Cees v.d. Berg weet zo
nodig ook de meeste vragen
te beantwoorden
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Hier zijn de lelies volgroeid en worden afgesneden. Daarvoor wordt ter
plekke een verplaatsbare lopend band uitgerold waarop de medewerkers
de bos afgesneden lelies leggen. Deze verplaatsbare band loopt naar de
centrale lopende band boven het middenpad en brengt de bossen lelies
naar de plek van verwerking.

Hier gaan de bossen lelies van de tijdelijke band naar de lopende band
boven het middenpad.
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Dit alles is erg vernuftig gemaakt wat het werk erg verlicht. Dit alles
wordt met erg veel belangstelling opgenomen.

Daarna loopt de route door de kassen naar de inpakruimte, maar eerst
worden nog veel interessante wetenswaardigheden verteld.
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De afgesneden bossen lelies gaan via de lopende band naar de centrale
verwerkingsruimte. Daar worden de bossen, (hier op de foto door de
dochter van Antoinette en Adri), in totaal door drie medewerkers
opgepakt en op de juiste wijze samengesteld, daarna op een andere
band automatisch op lengte afgekort en met elastiek samengebonden.

Deze opvang en verwerking werd met veel belangstelling gadegeslagen.
Dit was zeer doeltreffende en efficiënt opgezet. Daar was men ook erg
van onder de indruk.
11

Tenslotte worden de bossen in plasticfolie ingepakt en in de transportbakken geplaatst, gereed voor transport naar de veiling. Elke nacht
vervoert een vrachtauto met aanhanger deze lelies naar de veilingen in
Aalsmeer en Naaldwijk, vanwaar ze hun weg over de gehele wereld vinden.

Vervolgens kregen we een kijkje in het ketelhuis, nodig voor de
verwarming van de kassen. Dit werkt ook geheel automatisch.
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Dan was het tijd voor de koffie in de bedrijfskantine. Dat werd geheel
gratis met bijbehorende traktatie aangeboden.

Het werd een geanimeerd samenzijn. De opgedane ervaringen werden
hier al uitgewisseld.
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Adri Entius beantwoordt nog vele vragen. Men is onder de indruk van
wat er allemaal bij komt kijken om zo’n groot bedrijf goed te laten lopen.

Toos Goettsch moest speciaal nog met Antoinette, oud-leerlinge bij
haar in de klas in Petten, bijpraten. Daarbij kwamen nog vele herinneringen
boven tafel.
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Voor vertrek gezamenlijk eerst nog op de foto. Van links naar rechts:
Henk Heijnen, Adri Entius Aris Spijker, Mary Beek, Frank Evertz,
Tante Lena Kuiper, Annie Geusebroek, Janny Kistemaker, Nel Quak,
Connie Kleimeer, Ineke Evertz, Hillebrand Bakema, Nico Beerse, Toos
Goettsch, Jenny v.d. Sigtenhorst, Cees v.d. Berg, Anneke Heijnen, Jan Beek.
Daarmee werd dit erg succesvolle uitje op donderdagmorgen 4 mei
2017 afgesloten.
Alle deelnemers kregen nog als afscheidscadeau een bos lelies mee
naar huis. Die mooie boeketten zullen nog bij goede behandeling
ruim veertien dagen de bezoekers aan dit uitstapje herinneren.
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