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In een artikel in Gorteria in 1968 gaf Leen
houts (8) een overzicht van de weinige Neder
landse vondsten van 'tropische drijfzaden,' 
d.w.z. grote, vaak houtige zaden die vanuit 
West-Indië met de Golfstroom over de At
lantische Oceaan worden meegevoerd. In de 
Europese landen die direct aan de 
Golfstroom gelegen zijn, zoals Frankrijk, 
Ierland, Schotland en Noorwegen, spoelen 
zulke zaden vrij regelmatig aan (5). In Noor
wegen spelen zij bijvoorbeeld van oudsher 
een rol in de volksgeneeskunst (6). Van de 
Nederlandse stranden zijn maar heel weinig 
vondsten bekend, en in bijna alle gevallen 
betreft het dan de zogenaamde 'zeebonen', 
de zaden van het vlinderbloemengeslacht 
Mucuna, een genus van tropische, overblij
vende lianen met grote peulen, waarin de 
'zeebonen' liggen opgesloten. 
Uit Nederland zijn tot nu toe tenminste vier 
Mucuna-zaden vermeld, namelijk drie door 
Leenhouts (van den Helder, Texel en 
Schiermonnikoog) en één door Kofnian en 
Van Tol (7) (tussen Katwijk en de Wasse-
naarse Slag). Later vermeldde Leenhouts ter
loops (in 1), over 'nog 2-3 zaden, alle Mucu
na' te hebben gehoord. Het hierbij afgebeel
de zaad vond ik in in de zomer van 1955, dus 
al 25 jaar geleden, op het Noordzeestrand 
van Schiermonnikoog, aanvankelijk zonder 
te weten wat het was. 

De door Leenhouts en Kofman en Van Tol 
gevonden zaden zijn op naam gebracht als 
Mucuna urens DC, maar volgens de onlangs 
uitgekomen World Guide to Tropical Drift 
Seeds and Fruits (5) horen de meeste in Euro
pa M. urens gedetermineerde zaden in wer
kelijkheid tot de nauw verwante soort M. 
sloanei F & R. Het door mij gevonden zaad 
is door Dr. E. C. Nelson in Dublin gedeter

mineerd als Mucuna nigricans Steudel, hoe
wel ik zelf eerlijk gezegd geen duidelijke ver
schillen met Leenhout's figuren kan consta
teren. Gunn en Dennis (5) waarschuwen 
overigens, dat de determinatie op soort van 
Mucuna-zaden erg moeilijk is. 
Er zijn nog twee andere soorten drijfzaden 
aan Nederlandse stranden gevonden, name
lijk een zaad van de Amerikaanse vlinder-
bloemige Physostigma cylindrospermum op 
Texel (8) en tientallen 'zeehanen,' Entada gi-
gas, een van de meest beroemde drijfzaden, 
op het Walcherse strand (1). In beide geval
len heeft men aangenomen dat de zaden ver
moedelijk niet op natuurlijke wijze op onze 
kust zijn beland maar via schepen. Phy
sostigma is als drijfzaad verder geheel onbe
kend, maar zaden van Entada gigas maken 
bijvoorbeeld in Noord-Noorwegen meer dan 
de helft van de collectie van het Troms0 Mu
seum uil (deze omvat dertien Entada-zaden 
van Mucuna sloane en zes van een derde vlin-
derbloem, Dioclea reflexa). Het lijkt daarom 
niet onmogelijk, dat enkele zaden van 
Entada ook in Nederland nog wel eens kun
nen worden gevonden, aangevoerd via de 
Golfstroom. 

Van de vijf Nederlandse Mucuna-zaden zijn 
er vier langs de noordelijke kust gevonden: 
drie op de Waddeneilanden en nog één bij 
Den Helder. Slechts één van de vijf vondsten 
is een stuk zuidelijker gedaan: langs de kust 
tussen Katwijk en de Wassenaarse Slag. 
Leenhouts verklaarde dit door aan te nemen 
dat het Kanaalwater dat de zuidelijke Noord
zee binnenstroomt 'in hoofdzaak langs de kust 
scheert' terwijl de krachtige getijstromen in 
het Waddengebied op de kust zijn gericht. 
Deze verklaring is weinig overtuigend, zoals 
Kofman en van Tol al hebben uitgelegd. Al-
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Fig. 1. Een drietal afbeeldingen van een zaad van Mucuna nigricans, a) Bovenaanzicht; b) on
deraanzicht; c) zijaanzicht. (Foto's: Olga Kvalheim.) 

len die in de loop der jaren hebben meege
daan aan het inventariseren van invasies van 
bijv. Riemwier, Rogge-eieren of Sepia-
schildjes weten dat zulk materiaal in grote 
hoeveelheden ook op de Zeeuwse en Hol
landse stranden kan worden aangetroffen. 
Dit materiaal stamt overwegend van het 
Nauw van Calais en het Kanaal, zoals over
tuigend is aangetoond door o.a. IJzerman 
(15), Bloklander en Brouwer (2), en Stock en 
Bloklander (11). Er spoelt aan de Nederland
se kust echter ook drijvend materiaal van 
noordelijke herkomst aan, zoals het Spook-
kreeftje (Caprella septentrionalis) (11), het 
Bruin wier Alaria esculenta (4) en de eikap-
sels van de Rog Raja radiata (13). Zulk mate
riaal wordt aangevoerd door de zeestroom 
die de Noordzee in het noorden binnenkomt, 
langs de Schotse en Engelse oostkust naar 
het zuiden stroomt, dan naar het oosten af
buigt en ter hoogte van Texel-Vlieland de 
Nederlandse kust bereikt (3). In over
eenstemming hiermee wordt dergelijk 'noor
delijk' materiaal in Nederland voornamelijk 
op de Waddeneilanden aangetroffen. 

Golfstroommateriaal kan in theorie zowel 
via het Kanaal als om Schotland heen de Ne
derlandse kust bereiken. De enige Neder
landse vondst van de Columbuskrab {Planes 
minutus) (10) stamt van het Scheveningse 
strand en Metz (9) besprak vondsten van 
zuidelijke Pteropoda van Katwijk. De diver
se vondsten van Westindische paalwormen en 
andere houtbotende mollusken zijn hier bui
ten beschouwing gelaten, daar alternatieve 
methoden van aanvoer meestal niet uit te 
sluiten zijn (12,14). Gedetailleerde gegevens 
over het voorkomen van drijfzaden in West 
Europa zijn mij niet bekend, maar uit de 
World Guide blijkt duidelijk dat zulke zaden 
in Ierland, Schotland en Noorwegen aan
zienlijk algemener zijn dan rond het Engelse 
Kanaal. Dat vier van de vijf Nederlandse 
Mucuna-zaden in het noorden van het land 
zijn aangetroffen, klopt aardig met de hypo-
tese dat zulke drijfzaden de Nederlandse kust 
nog het makkelijkst 'om de Noord' zullen 
bereiken. Maar vijf zaden vormen uiteraard 
een uiterst wankele basis voor welke hypo
these dan ook. 
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Summary: 
Tropical drift seeds of the genus Mucuna in the Netherlands. 
At least five seeds of the genus Mucuna have washed ashore on Dutch beaches, probably transported by the Gulf 
Stream. Four out of these five seeds have been found in the northernmost part of the country, and these may have 
reached the Netherlands 'around Scotland,' by drifting with the southern current along the Scottish East coast. 
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