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Ook die komen zo in zee en op ons 
strand terecht.

Echte tropische drijfzaden
Een aantal hier aanspoelende 
drijfzaden staat bekend als typisch 
tropische drijfzaden. Zij kunnen ons 
land bereiken met behulp van wind 
en zeestromingen. De belangrijkste 
en waarschijnlijk enige bron daar-
voor is niet het dichterbij gelegen 
Afrika, maar tropisch Amerika. De 
planten groeien langs de kust of 
grote rivieren als Amazone en Ori-
noco brengen ze in zee. De Golf-
stroom en de Noord Atlantische 
Drift (de voortzetting daarvan aan 
deze zijde van de Atlantische Oce-
aan) vervoeren ze, geholpen door 
overheersend westelijke winden, 
naar Europese kusten. Daar spoelen 
ze aan op de Atlantische kusten 
van Ierland, Engeland, Noorwegen, 
IJsland tot zelfs Spitbergen. Een 
klein deel bereikt via Het Kanaal of 
om Schotland heen ook onze kust. 
Hiertoe behoren zaden als zeehart, 
knikkernoot en paardenoogboon. 
Ze zijn beslist zeldzaam op ons 
strand. Je moet veel geluk hebben 
om deze fraaie ‘lucky-beans’ te 
vinden. Minder opvallend, maar 
eveneens tropisch zijn golfbalnoot, 
tropische amandel en sternoot. 
Honderd procent zekerheid dat 
deze drijfzaden echt de oceaan zijn 
komen oversteken kan niemand 

geven, want je kunt ze tegenwoor-
dig ook vaak in souvenirwinkels 
kopen!

Door de mens aangevoerd
Veel aanspoelsel (plastic!) op ons 
strand komt daar door toedoen van 
de mens terecht, zoals alle sinaas-
appels en aanverwanten. Soms 
massaal aanspoelende wonder-, 
soja- en cacaobonen zijn afkomstig 
van scheepsladingen. De regelmatig 
in aanspoelsel hoog op onze kust 
bloeiende zonnebloemen stammen 
van op zee verloren zonnepitten.
Kokosnoten behoren op tropische 
stranden tot de algemeenst aanspoe-
lende vruchten. Zij kunnen tiental-
len jaren drijven en zouden dus ‘op 
eigen kracht’, dat wil zeggen met 
zeestromingen en wind, ons strand 
moeten kunnen bereiken. Toch is 
voor veel kokosnoten die bij ons 

Gerhard Cadée Tropische  drijfzaden

Op onze stranden spoelen naast schelpen, plastic en 
juthout ook vruchten en zaden aan. Aangespoelde 
sinaasappels, grapefruits, citroenen en papaja’s 
zullen wel scheepsafval zijn, maar er zijn ook planten 
die zelf vruchten of zaden maken met een groot 
drijfvermogen. Deze bereiken drijvend ons strand, 
soms zelfs helemaal vanuit de tropen.

●  Zeven tropische drijfzaden 
van ons strand: midden: 

 knikkernoot (Caesalpinia   
 bonduc); onder golfbalnoot   
 (Manicaria, 5 cm diameter) 
 en met de klok mee 
 tropische amandel 
 (Terminalia), zeehart 
 (Entada), Paardeoogboon  
 (Mucuna), zeebeurs (Dioclea) 
 en sternoot  (Astrocaryum).                
 Foto: Gerhard Cadée.

Planten hebben allerlei methoden 
ontwikkeld om zich te versprei-
den, de belangrijkste is wel door 
middel van zaden. Dit geeft ze de 
mogelijkheid nieuwe groeiplaat-
sen te vinden. Deze zaden kunnen 
verstopt zitten in eetbare vruchten, 
waarbij vogels voor verspreiding 
zorgen (kers, vlierbes). Ze kunnen 
zeer licht zijn (orchideeën, parnas-
sia) of van een parachute voorzien 
(paardebloem) voor windversprei-
ding. Anderen weer hebben haakjes 
(kleefkruid, nagelkruid) waardoor 
ze aan een vacht (of onze sokken) 
blijven hangen. Planten langs de 
waterkant geven hun vruchten of 
zaden een luchtige omhulling mee 
waardoor ze kunnen drijven.

Inheemse drijfzaden
Een bekende plant langs onze kust 
is de zeeraket. Dit is een eenjarige 
plant die veel vruchten produceert 
met een goed drijfvermogen. In 
het voorjaar zie je in aanspoelsel 

 op Noord-Hollands strand

hoog op het strand de kiemplantjes 
verschijnen. Iets minder bekend, 
maar duidelijk in opmars is de zee-
kool. Een fraaie populatie daarvan 
groeit al jaren op Harssens naast 
de TESO-veerhaven in den Helder. 
Langs de Afsluitdijk is hij algemeen 
geworden en in de loop der jaren 
verschijnen er ook steeds meer 
planten op Texel. Daar moeten zij 
niet alleen de strijd met de ele-
menten aangaan maar ook met de 
verzorgers van het dijkonderhoud. 
Kustplanten zijn vaak voor hun 
verspreiding aangewezen op de zee, 
denk aan zeewinde, zeepostelein, 
zeebiet, zeewolfsmelk. Ook in 
zoetwater kennen we planten met 
drijfzaden zoals de gele lis. Zaden 
daarvan worden aangevoerd door 
rivieren in zee en komen zo regel-
matig in strandaanspoelsel terecht. 
Kiemen doen zij daar niet meer. 
Aanspoelsel langs Rijn en IJssel 
is rijk aan hazelnoten, kastanjes, 
perzik-, kersen- en pruimenpitten. 

aanspoelen de mens verantwoor-
delijk, dat mogen we alleen al 
opmaken uit het feit dat de meeste 
ontdaan zijn van hun vezelige bast 
(zo nemen ze bij transport minder 
ruimte in). In de eerste helft van de 
20e eeuw spoelden losse stukken 
kokosbast regelmatig aan: dat werd 
toen gebruikt om scheepsladingen 
te stouwen, nu niet meer.
Pitten van de (sub)tropische mango 
zijn sinds de jaren tachtig regelma-
tig te vinden op ons strand. Deze 
grote platte pitten drijven slechts 
enkele maanden en kunnen dus niet 
van erg ver komen. Ze moeten af-
komstig zijn van hier geconsumeer-
de mango’s. Deze zijn nu overal te 
koop, maar waren dat vroeger niet. 
Zo zijn meer tropische zaden en 
vruchten algemener geworden op 
onze stranden. Een goed voorbeeld 
daarvan is de mangistan, Garcinia 
mangostana. Van deze interessante 
vrucht spoelden in 2009 en 2010 
een viertal (uitgedroogde) exempla-
ren aan op het strand bij Castricum 
en Zandvoort. De vrucht is rond, 
5 cm in diameter, donkerbruin van 
kleur en gemakkelijk herkenbaar 
aan de stervormige stempelrest aan 
de top en de restanten van de vier 
leerachtige kelkbladeren aan de ba-
sis. Er zijn slechts twee meldingen 
elders uit Europa bekend en met 
deze vier nieuwe exemplaren nu ze-
ven uit Nederland. Hij kan niet door 

de Golfstroom zijn aangevoerd, 
want dan zou hij zeker ook langs de 
Engelse kust gevonden zijn. Deze 
vrucht is te koop in goed gesorteer-
de fruitzaken. Hij staat niet te boek 
als een echt tropisch drijfzaad, maar 
Darwin noemt ze van de Keeling 
eilanden in zijn Reis met de Beagle. 
Kijk ook eens of u ze kunt vinden!

 Zelf zoeken 
De beste plaats om zelf drijfza-
den op ons strand te vinden is in 
de hoogste aanspoelsellijn, liefst 
daar waar die niet meteen onder 
stuifzand verdwijnt. Uw vondst 
determineren kan bijvoorbeeld met 
Nelson’s boekje (2000) Sea beans 
and Nickar nuts of Brochard & 
Cadée (2005), Tropische drijfzaden 
van de Nederlandse kust, verkrijg-
baar bij de Strandwerkgemeenschap 
(SWG). In het orgaan Het Zee-
paard van deze SWG verschijnen 
regelmatig stukjes over nieuwe 
drijfzaadvondsten. Een goede web-
site is www.seabean.com waar ook 
‘The Drifting Seed’, de nieuwsbrief 
die drijfzaadfanaten over de hele 
wereld verbindt, is te downloaden. 
Ten slotte wil ik u graag helpen bij 
determinatie: stuur mij een foto of 
het zaad zelf.
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● Zaden van de mangistan. Foto Christophe Brochard.

●  Zeevenkel.             
Foto: Gerhard Cadee.

● Aangespoelde 
vruchten van de 

zeekool. Foto: 
Gerhard Cadée.

● Zeekool. Foto: 
Gerhard Cadée.


