
Veel VHG-hoveniers zetten zich ook dit  
jaar weer in voor de strijd tegen kanker.  
Samen met de stichting Vergroot de Hoop 
gaan we weer vele kubieke meters snoeisel 
van de taxus baccata inzamelen.



Wanneer? 
De beste periode om te snoeien is in de maanden juni, juli en augustus. Onze campagne 
loopt dan ook van 15 juni tot 31 augustus. Tegen de tijd dat de actie van start gaat, zullen 
we proberen in de landelijke media-aandacht te verwerven voor dit belangrijke project. 

Waar? 
De meest efficiënte manier om veel snoeisel te verzamelen is door het snoeien van 
taxushagen in parken, rond begraafplaatsen en dergelijke. Struiken zijn bewerkelijker. 

Kwaliteit 
De jonge, éénjarige scheuten zijn het meest geschikt. Daaruit wordt baccatine gewonnen, 
een belangrijk ingrediënt voor chemotherapieën. De twijgen mogen maximaal 30 cm lang 
zijn. Niet bruikbaar zijn dikke, houtige takken, takjes zonder naalden of gerooide struiken.

Zuiver
Het taxussnoeisel moet zo ‘zuiver’ mogelijk zijn. Vervuiling, bijvoorbeeld door vermenging 
met aarde, grint, andere takken, kan worden voorkomen door het snoeisel op te vangen op 
een zeil of een doek.  

Vragen? 
Vragen over de logistieke kanten van deze 
actie kunt u stellen aan stichting Vergroot de 
Hoop op telefoonnummer 0251-860251 in 
Beverwijk of via info@vergrootdehoop.nl 
Bij de VHG is Joke Mul uw contactpersoon. 
Haar mailadres is: j.mul@vhg.org 

Inzamelkisten 
U kunt bij de stichting Vergroot de Hoop inzamelkisten 
aanvragen. De inhoud bedraagt ca. 0,9 m3. Een volle kist bevat 
ruim 100 kg. taxussnoeisel. De kisten worden gratis geplaatst en 
afgehaald door het transportbedrijf van Vergroot de Hoop. Voor 
het vaststellen van de opbrengst wordt de inhoud gewogen. 
Tel 0251 - 860 251 of via info@vergrootdehoop.nl

Locatie 
De inzamelkisten kunnen bij u op het bedrijf worden geplaatst 
of op locatie bij uw klanten. Vorig jaar zijn bijvoorbeeld vijf kisten 
neergezet bij een kasteel waar het betreffende VHG-lid de tuinen 
onderhoudt. 

Waar inleveren?  
Als u niet zelf een bak hebt besteld bij de stichting Vergroot de 
Hoop, dan kunt u het dichtstbijzijnde inzamelpunt opvragen via 
telefoonnummer 0251 – 860 251 of door een mail te sturen aan 
info@vergrootdehoop.nl 

Inzamelkist vol? 
Als ze bijna vol zijn graag een berichtje aan Vergroot de Hoop 
op info@vergrootdehoop.nl en ze worden afgehaald. Na elke 
ophaalbeurt zullen er voldoende lege bakken worden teruggezet. 
Let wel: afgekeurd, vervuild snoeisel wordt geweigerd door de 
ophaaldienst en blijft dus achter! 

Promotiemateriaal 
Om in uw plaats en/of regio bekendheid te 
geven aan uw deelname aan de actie ‘Snoeien 
voor Leven’ kunt u promotiemateriaal bestellen 
bij de VHG via j.mul@vhg.org
 
Verkrijgbaar zijn het campagne logo, een 
voorbeeld persbericht, een voorbeeldmail aan 
uw relaties, informatie over inzamelpunten, 
een snoei instructie en een magnetische 
sticker (ca. 60 x 42 cm) voor op (de achterkant 
van) uw bedrijfsauto’s. Afgebeeld staat het 
campagnelogo ‘Snoeien voor Leven’ met 
daaronder de tekst ‘uw taxussnoeisel, hun 
chemotherapie!’. 

Het informatiepakket is gratis en wordt naar u 
gemaild. Voor de magnetische sticker berekenen 
we de kostprijs van a 25 excl. btw per stuk door. 
De verzendkosten neemt de VHG voor haar 
rekening. Bestellingen lopen ook via Joke Mul 
j.mul@vhg.org. Vergeet u niet te vermelden 
hoeveel magnetische stickers u wilt ontvangen, 
de gewenste uitvoering - rond of rechthoekig -  
en wat het bezorg- en factuuradres is. 

www.vhg.orgwww.vergrootdehoop.nl


