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De Taxus

Taxi
Hoe snoeiafval helpt in
de strijd tegen kanker.
ANNE WIEGGERS

T

axushagen zie je overal. Strak gesnoeid, of juist veel te groot gegroeid
en donkere schaduwen werpend.
Veel mensen weten wel dat de plant
giftig is, maar weinigen weten dat deze gebruikt
wordt om chemokuren mee te maken. De
‘Taxus Taxi’ is een onmisbare schakel in dit
proces. Zij verzamelen jaarlijks vanaf juni snoeiafval waar honderden mensen mee geholpen
worden in hun strijd tegen kanker.
In 2009 is het allemaal begonnen. Werner
Toonen las een berichtje in de krant waarin
om taxussnoeisel werd gevraagd. Geïntrigeerd
ging hij op onderzoek uit en kwam achter het
enorme nut dat dit afval kan hebben voor
mensen met kanker. “Wie had gedacht dat je
een chemokuur kon maken van de snoeiresten
van onze tuinheggen?” Compleet onbezonnen
besloot Werner aan de slag te gaan. Het begin
bleek lastiger dan gedacht. Zo had hij nog geen
rijbewijs toen hij begon en moest zijn vader
telkens komen opdraven als hij taxussnoeisel
mocht ophalen. Nu, tien jaar later, is het een
professionele organisatie en heeft Werner –
inmiddels zelf net vader – nog geen enkele dag
met tegenzin gewerkt bij zijn Taxus Taxi. “Het
is zeer bevredigend. De mensen die je treft zijn
eigenlijk altijd vrolijk en blij dat ze hun bijdrage
kunnen leveren in de strijd tegen kanker. Dit
werkt zeer motiverend.”
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Hoe werkt het?
In de plant Taxus baccata is (tijdens het juiste
seizoen, tussen juni en augustus) de stof ‘baccatine’ te vinden. Dit is een belangrijke grondstof
voor de aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Bij de helft van de chemotherapieën wordt gekozen voor geneesmiddelen op
basis van deze stof, die ook alleen in de Taxus
baccata voorkomt. Baccatine is het grove voorproduct waarvan uiteindelijk de werkzame
stoffen docetaxel en pacletaxel gemaakt worden. Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed
voor één chemotherapie. Dit staat gelijk aan
vijftien flinke kruiwagens, aldus Werner. Dat
verklaart meteen waarom Werner en zijn collega’s weinig rust nemen tijdens het snoeiseizoen en vaak alle dagen van de week werken.
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Alleen de nieuwe, frisse toppen van de
Taxus baccata zijn tijdens de snoeiperiode
bruikbaar; het is in dit stadium dat de stof
baccatine aanwezig is. Als het vervuild met
te veel ander blad, dan moet het helaas weggegooid worden.
Ga je in deze periode snoeien? Ga dan
naar de website van de Taxus Taxi (www.
taxustaxi.nl) en controleer of deze bij jou in
de omgeving werkt. Maak een afspraak en zie
hoe jouw snoeiafval niet alleen keurig wordt
afgevoerd maar ook nog een prachtig tweede
leven krijgt. Alles wordt vervolgens naar een
bedrijf in Oss gestuurd, dat er direct mee aan
de slag gaat. De chemokuren die hiermee
gemaakt worden, gaan heel de wereld over.
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Taxus is giftig: Het woord
‘toxisch’ is zelfs genoemd
naar de taxus
De taxus wordt met gemak 500 jaar oud. In
Nederland zijn ze goed te herkennen, omdat
ze in de winter groen blijven. Door de hoge
leeftijd die ze kunnen bereiken en de winter
die ze niet leek te deren, werden ze vroeger
gezien als de ‘boom van het leven’. Maar
aangezien de plant ook giftig is, is het ook de
boom des doods. Vooral voor dieren kan de
taxus zeer dodelijk zijn. Mensen zijn er daarentegen (gelukkig) veel minder gevoelig voor.
Alles aan de plant is giftig – van de bast en
de zaadjes tot het blad en zelfs het stuifmeel.
Niets van in je mond stoppen dus! Het enige
deeltje dat niet giftig is aan de taxus, is het
omhulsel van de besjes en het vruchtvlees.
Dit is dan ook de reden dat alleen vogels wegkomen met het eten van de taxus. Zij poepen
de giftige zaadjes, nadat ze het omhulsel
verteerd hebben, zo snel uit dat ze er niet ziek
van worden.
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Help de Taxus Taxi!
Vrijwilligers zijn zeer welkom bij de Taxus
Taxi. Tijdens het hoogseizoen komen ze
handen tekort en is het thuisfront weleens de
dupe. “Ik zou mijn zoontje wel graag wat vaker
willen zien in de zomer. Het zou fijn zijn als ik
in de toekomst in ieder geval ook een dag per
week vrij kan zijn. Maar werken bij de Taxus
Taxi is echt leuk. We bieden vrijwilligers een
gezellig team en erg zinvol en dankbaar werk.”
Heb je net teleurgesteld geconstateerd
dat jouw tuin niet tot het ophaalgebied van
de Taxus Taxi behoort? Niet getreurd, want
middels een gift kan de stichting zijn werk
nog beter doen en uitbreiden. Op dit moment
heeft de stichting het financieel niet breed en
hebben de meeste medewerkers naast deze
drukke werkzaamheden ook nog een baan
om van rond te komen. Een echte ‘labour of

love’ dus, zo lijkt het. “We vragen mensen die
hun snoeisel laten ophalen om een vrijwillige
bijdrage. Zodra we binnen de stichting meer
financiële ruimte krijgen, zullen we stoppen
met het vragen om een gift. Het is namelijk de
bedoeling dat de stichting zelfredzaam is. Wij
hebben dan ook geen subsidies en andere
geldschieters”. Een gift doen kan via: https://
taxustaxi.nl/gift en hoeft natuurlijk niet per
se verbonden te zijn met het ophalen van
snoeiafval bij je thuis. Sommige gemeentes
zetten zelf ook acties op. Op internet is het
wellicht mogelijk een initiatief te vinden dat
buiten het ‘Taxus Taxi gebied’ werkt. Woon je
wel binnen het werkgebied van de stichting,
vul dan het contactformulier in en maak een
afspraak. Snoeiafval dat mensen redt inleveren, dat is nog eens een mooi tuinklusje voor
deze zomer.
juni 2019

81

