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Instructie handmatig buxusrups rapen 
 

 
        Rups van de buxusmot                             Links een jonge pop, rechts een oudere pop 

 

Nodig: een stoffer (van stoffer&blik), een plastic zak, eventueel handschoenen en snoeischaartje. 

Voer in beide gevallen de goed afgesloten plastic zak af in de grijze container. Eetbaar IJsselstein 

houdt een met een telformulier bij waar de rupsen en poppen gevonden zijn in de hagen, zie 

bladzijde 2 als je mee wilt tellen.  

 

De buxusmot zet de eitjes graag op beschutte plekjes af aan de onderkant van het blad. Dat betekent 

dat de hoeken en plekken waar planten voor de buxus staan relatief veel rupsen te vinden zijn. De 

rupsen verraden zich ook doordat de poep van de rups opvalt: kleine droge bruine bolletjes (oude 

poep) of groene bolletjes die soms in grote hoeveelheden te zien zijn (bijvoorbeeld in spinrag).  

 

Er zijn twee methodes die wij gebruiken om de rups uit de buxus te halen.  

 

1. Vegen van de haag 

Veeg met de stoffer vrij hard langs de buxus, van boven naar beneden en zo de haag langs. Je kunt 

ook met je handen vegen, maar dat is minder effectief. Loop achteruit tijdens het vegen: je ziet dan 

of er rupsen gevallen zijn. Ze blijven eerst stil liggen, dan zie je ze minder goed. Na enige tijd gaan ze 

bewegen om weer een schuilplek te vinden en kun je ze beter spotten. Soms vallen er ook poppen 

uit. Raap ze op in doe ze in de plastic zak.  

 

Het loont om de buxus twee of drie keer achter elkaar te vegen en nog eens langs de haag te lopen 

of je rupsen ziet liggen. Soms vallen er bij een tweede of derde keer nog meer uit dan bij de eerste 

keer.   

 

2. Rupsen en spinsels uit de buxus halen 

Rupsen die willen gaan verpoppen spinnen zich samen met een paar blaadjes in. Ze trekken zich 

terug in het holletje van blaadjes en spinsel en verpoppen. Deze spinsels vallen er niet uit tijdens het 

vegen, maar moeten handmatig weggehaald worden. De spinsels zitten niet diep in de haag – de 

blaadjeslaag is maar zo’n 10 cm diep, daaronder is de haag kaal. Ze zitten dus vrij oppervlakkig, maar 

de haag moet toch goed uitgekamt worden om ze te zien. Door de takjes stelselmatig door te 

pluizen, vallen de spinsels op (een soort bultjes van 2-3 cm groot, soms wat groter). Zo’n spinsel zit 

vaak vast aan een paar kleine takjes – het handigst is om het er voorzichtig uit te knippen (anders valt 

de pop eruit). Check of er een pop in zit en doe het hele spinsel in de plastic zak. Aangetaste stukken 

kun je ook voorzichtig wegknippen, om te voorkomen dat we steeds dezelfde plekken onderzoeken.  

 

Vaak zijn er in de buurt van een spinsel meerdere spinsels en/of rupsen te vinden.  
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Tellijst Buxusmot in Historische Kruidentuin 
 
Datum:  
 
Naam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vak kant Jonge rups  Volgroeide Rups Ingesponnen rups Pop 
Noord-binnen-A     

Noord-binnen-B     

Noord-binnen-C     

Noord-binnen-D     

Noord-binnen-E     

Noord-buiten-A     

Noord-buiten-B     

Noord-buiten-C     

Noord-buiten-D     

Noord-buiten-E     

Oost-binnen-A     

Oost-binnen-B     

Oost-binnen-C     

Oost-binnen-D     

Oost-binnen-E     

Oost-buiten-A     

Oost-buiten-B     

Oost-buiten-C     

Oost-buiten-D     

Oost-buiten-E     

Zuid-binnen-A     

Zuid-binnen-B     

Zuid-binnen-C     

Zuid-binnen-D     

Zuid-binnen-E     

Zuid-buiten-A     

Zuid-buiten-B     

Zuid-buiten-C     

Zuid-buiten-D     

Zuid-buiten-E     

West-binnen-A     

West-binnen-B     

West-binnen-C     

West-binnen-D     

West-binnen-E     

West-buiten-A     

West-buiten-B     

West-buiten-C     

West-buiten-D     

West-buiten-E     

 


