Er groeit iets in Meise!
Persconferentie 3 juni 2008
Actie ‘Vergroot de Hoop’ op gang getrokken
Weerman en Kom Op Tegen Kanker-boegbeeld Frank
Deboosere, knipt een met haagschaar de derde
grootscheepse taxusinzameling op gang. Het snoeisel van
de taxus vormt immers de basis voor een gamma
kankerbestrijdende geneesmiddelen. De actie ‘Vergroot de
Hoop’ loopt van 15 juni tot 15 september 2008. Mensen
worden aangespoord om hun taxussnoeisel op correcte wijze
(droog, jong, zuiver en vers) af te leveren in het containerpark
van hun gemeente.
De taxus is een naaldboom die wegens zijn trage groei vaak
als heester aangeplant wordt. Wereldwijd zijn er tien soorten
taxus gekend, waarvan er slechts één, de gewone taxus
(Taxus baccata), in Europa inheems is en die kan behoorlijk
oud worden. In Schotland groeit er eentje van minstens 2000
jaar oud en daarmee officieel de oudste boom van Europa.
De hele taxusplant, van de naalden tot de zaadjes is bijzonder giftig voor mens en dier; zo
beschermt de plant zich tegen belagers. Het woord ‘toxisch’ is trouwens van ‘taxus’ afgeleid,
en ook zijn oude naam ‘venijnboom’ spreekt voor zich. Maar... in het gif schuilt nu net de
geneeskracht van de plant.
De zaden worden omgeven door een rood opgezwollen zaadrok, die er besachtig uitziet.
Enkel deze zaadrok is niet giftig en zorgt ervoor dat vooral vogels de zaden verspreiden.
Sommige soorten taxus zijn ernstig bedreigd zoals de Florida- en de Tibettaxus (T. floridana
en T. fuana). Ook het rooien of ontschorsen van de West-Amerikaanse taxus (T. brevifolia)
voor anti-kankermedicatie is niet gunstig voor het voortbestaan van de soort. Op 18 januari
2008 stelde ‘Botanic Gardens Conservation International’ (www.bgci.org) dat maar liefst 400
geneeskrachtige plantensoorten bedreigd worden door ze uit de natuur te roven; een enorm
verlies aan geneeskrachtig potentieel voor de toekomst!
De gewone taxus, de Japanse (T. cuspidata) en hun onderlinge
kruisingen hebben heel wat tuinvariëteiten opgeleverd. Er
bestaan zuilvormige, bodembedekkende en goudnaaldige
vormen die zich allemaal bijzonder goed laten snoeien. De taxus
is dan ook een populaire plant voor hagen of vormsnoei.
Indien je het snoeisel van de taxus uit jouw tuin verzamelt, sla je
twee vliegen in één klap. Je helpt er mensen mee maar je helpt
ook voorkomen dat wilde taxussen gerooid worden.
‘Vergroot de hoop’ is een initiatief van Boomkwekerij Van Hulle
B&C uit Maldegem, ten voordele van Kom Op tegen Kanker.
Meer info op www.vergrootdehoop.be.
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