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De jeukrups is uitgemarcheerd

Goed nieuws voor gemeenten en
groenbeheerders. Toriel Lijmen
heeft een doeltreffend middel
tegen de eikenprocessierups.

Een jeukloze zomer is nabij, denkt Namme Nijland,
salesmanager en toepassingsspecialist van Toriel Lijmen.
Hij is overtuigd een kosteneffectieve oplossing tegen
overlast van de eiken- en dennenprocessierups gevonden
te hebben. En nog groen ook!
‘We spuiten het nest in met een fixeermiddel,’ zegt Nijland. ‘De
rups raakt geïmpregneerd en de brandharen worden
onschadelijk. In de loop van enkele maanden wordt het nest
keihard en vervolgens vergaat het, met rups en al. Je hebt geen
werk en kosten aan het verwijderen. De rupsen planten zich
niet voort en er is geen kaalvraat van de bomen.’

De rups nestelt in eiken, vreet
alles op en maakt met zijn
minuscule brandharen mensen en
dieren gek van de jeuk.
Ons antwoord: Catefix
In deze eerste nieuwsbrief van
Toriel Lijmen een interview met
salesmanager en toepassingsspecialist Namme Nijland, die het
product samen met de collega’s
van het lab ontwikkelde.

In de loop van enkele maanden
wordt het nest keihard en
vervolgens vergaat het, met
rups en al

En voilà, de oplossing tegen een van de meest geduchte
fenomenen van onze nieuwe hete zomer is hier. Kan het echt
zo makkelijk zijn? Jazeker. Namme Nijland vergelijkt het met
de paperclip. De beste oplossingen zijn vaak de simpelste. Als
het aan hem ligt is het nog dit jaar grotendeels gedaan met de
overlast van de eikenprocessierups, het harige beest dat in zijn
stadium tussen larf en vlinder in colonne over de bomen
marcheert, alles opvreet en massa’s mensen en honden gek
maakt van benauwdheid en jeuk.
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Nachtmerrie voor gemeenten

Biologisch afbreekbaar

Het verhaal begint in Italië, waar Nijland vorige
zomer met zijn vrouw op vakantie was. Het is
weer zover, dacht hij, toen hij tussen het
mediterrane druivenloof de eerste
paniekberichten uit het thuisland alweer
tegenkwam. ‘Heel lang is de eikenprocessierups
een redelijk beheersbaar Brabants dingetje
geweest,’ zegt hij, ‘maar langzamerhand leek het
wel staatsvijand nummer 1 geworden.’
‘Vooral voor gemeenten is de rups een
nachtmerrie. Zij krijgen vragen, klachten, worden
op de huid gezeten. Elk jaar wordt het erger.

Er moest iets te bedenken zijn, dacht Nijland, die
met de collega’s van het bedrijfslaboratorium wel
vaker verassende niche-oplossingen vond.
Experimenteren en innoveren zit in het dna van
het in 1995 opgerichte familiebedrijf, Nederlands
grootste producent van professionele
behanglijmen en voorloper in watergedragen
lijmen voor onder andere spouwmuurisolatie en
de papierverwerkende industrie. Nijland zag al
snel toekomst in een methode van fixeren en
impregneren. Maar dan wel met een biologisch
afbreekbaar en niet-giftig middel gemaakt van
hernieuwbare plantaardige grondstoffen. Een
middel dat bovendien makkelijk te verwerken zou
zijn, de juiste plakkracht zou hebben en keihard
zou worden met de tijd.

Er zijn veelbelovende
experimenten, maar hoelang
duurt het voordat daarvan het
effect te zien zal zijn?

Er zijn veelbelovende experimenten, met aaltjes,
feromonen, bacteriële mengsels of het ophangen
van nestkastjes voor rupseters, maar hoelang
duurt het voordat het effect daarvan te zien zal
zijn? Andere oplossingen, zoals stofzuigers of
borstels blijken soms zelfs erger dan de kwaal,
omdat haartjes daarbij juist in de lucht kunnen
komen. Miljoenen zijn er gespendeerd aan
remedies die niet hebben gewerkt.’

Verkruimelen
‘Het ging snel,’ kijkt hij terug. ‘Zoiets lijkt
misschien hocus pocus, maar een heel aantal
bestanddelen valt direct af. Met wat overblijft, ga
je experimenteren.’
Nijland wachtte geen dag. Tijdens zijn vakantie
belde hij elke dag een half uurtje met het
bedrijfslab in Apeldoorn. Probeer eens zus,
probeer eens zo. Van dit wat minder, van dat wat
meer. ‘Eigenlijk hadden we in een paar dagen de
oplossing al. Wat dat was? Tja, dat zou de
concurrentie ook wel graag willen weten. De
receptuur is uiteraard strikt geheim.’
Met het gevonden mengsel werden veertien
nesten in de omgeving behandeld en vijf maanden
lang gemonitord. Nijland: ‘Wat we hoopten,
gebeurde. Na vijf maanden waren alle nesten voor
het grootste deel verteerd. Wat er nog zat, kon je
zo verkruimelen. De natuur doet zijn werk, je hebt
er totaal geen omkijken naar. ’
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Een van de rupsennesten vóór behandeling

Hetzelfde nest na inspuiting met Catefix

Na enige tijd is de Catefix hard als steen

En dit is het brosse restant na vijf maanden
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Catefix
Fantastisch! En dan? ‘Ja, en dan. Breng maar op de
markt zou je zeggen, maar zo makkelijk gaat dat
niet. Fase twee van een nieuw product is het
papierwerk. Een naam verzinnen,
producteigenschappen beschrijven, bedenken wat
er op de verpakking komt, hoe je de productielijn
in elkaar zet, wat je met verkoop en distributie
doet. Een heel traject.’
Maar nu, na acht maanden, nadert dat traject zijn
voltooiing. Het is zover. Het antwoord op de
zomerse eikenprocessierups en de
opmarcherende dennenprocessierups is daar.

Het heet Catefix (van caterpillar en fixeer) en is
per april beschikbaar voor professionals, exclusief
via het speciaal voor de verkoop opgerichte
Catefix BV in Waalre.
Toriel Lijmen, waar de receptuur blijft, is trots.
‘Groener, simpeler en kosteneffectiever kan haast
niet,’ zegt Nijland. ‘Catefix wordt verwerkt met
een lagedrukspuit, dus zonder grote elektrische
apparaten. Het is een à twee minuten inspuiten en
klaar. Bedenk maar eens wat een besparing van
tijd en moeite voor al die gemeenten en
groenbeheerders. Met dit spul zullen we een heel
eind komen om de plaag beheersbaar te maken.’

Catefix is een watergedragen fixeermiddel
gemaakt van hoogwaardige hernieuwbare
plantaardige grondstoffen.
Het middel is te gebruiken voor het fixeren
van nesten van de eiken- en de dennenprocessierups. Het vermindert de overlast,
voortplanting en kaalvraat.
Catefix wordt verwerkt met een
lagedrukspuit. Bij het inspuiten kleven de
rupsen aan het nest en worden hun
brandharen onschadelijk.

Per april 2020 verkrijgbaar,
voor professionals

Na enkele maanden wordt het middel hard
en verteert het nest samen met de rupsen.
Voor productvragen mail info@toriel.nl
Voor leveringvragen mal info@catefix.nl
Voor algemene vragen over de rups kijk op
www.processierups.nu

Toriel Lijmen
Kayersdijk 37
7332 AH Apeldoorn

Catefix BV
Paradijslaan 17
5581 WB Waalre

t +31(0)55-5211544
info@toriel.nl
www.toriel.nl

t +31(0)6-81519644
info@ catefix.nl
www.catefix.nl
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