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Waternoten Trapa natans L. van Maasvlakte 2
Bram W. Langeveld 1

Introductie
Maasvlakte 2 is met name bekend om haar vertebratenfos-
sielen (Mol & Langeveld, 2014, 2016), maar ook fossiele 
schelpen zijn talrijk (Janse & Van Peursen, 2012; Lan-
geveld, 2013). Botanische resten (fossielen van planten) 
worden veel minder gevonden maar zie Van der Ham et 
al. (2013). Hoewel min of meer (of deels) versteend hout 
talrijk is en soms bedekt is door aanhechtend sediment 
vergelijkbaar met zoals dat van mammoetbotten bekend 
is (Wesselingh et al., 2010), is daar naar mijn weten nog 
niets over geschreven. Hier deel ik een paar plantaardige 
vondsten die mogelijk van interesse zijn voor verzamelaars 
actief op Maasvlakte 2 of op andere locaties waar pleisto-/
holocene sedimenten bovenkomen: vruchten van de wa-
ternoot Trapa natans L.

Materiaal
Er zijn mij drie vruchten van de waternoot van Maas-
vlakte 2 bekend (fig. 1), alle in de collectie van het Na-
tuurhistorisch Museum Rotterdam  (NMR). Het  eerste 
exemplaar (NMR 9999-12542) werd gevonden door An-
ton Janse, die het in 2014 of 2015 aan mij gaf. We wisten 
ons er geen raad mee en hielden het voorlopig op iets ‘vis-
achtigs’. Op 5 december 2015 vond ik er zelf een (NMR 
9999-12541); Trudy Langeveld vond er een week later op 
12 december 2015 ook een (NMR 9999-12540). Het eer-
ste exemplaar is uitgedroogd; de andere twee zijn enkele 
weken ondergedompeld in een 85 procent glyceroloplos-
sing en zo geconserveerd.

Beschrijving en determinatie
De vruchtjes zijn zwart van kleur maar drogen wat brui-
nig op. Ze zijn plat gedrukt en hebben daardoor een min 
of meer driehoekige vorm. Twee van de stekels staan nog 
naar buiten, de andere twee zijn platgedrukt. De afstand 

van punt tot punt van de twee nog uitstekende stekels be-
draagt circa 2,5 tot 3,5 centimeter.

Aan de hand van het tweede en derde exemplaar werd dui-
delijk dat het om iets plantaardigs moest gaan; een zoek-
tocht op internet en in de literatuur leverde uiteindelijk een 
match op met Van der Ham et al. (2008: fig. 4). Direct daar-
na kon ik het materiaal naast recent vergelijkings materiaal in 
de collectie van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosys-
teem Dynamica (Universiteit van Amsterdam) leggen. De 
overeenkomsten (algehele vorm, de vorm en aantal van de 
stekels, de plaats en vorm van de aanhechting aan de plant) 
zijn onmiskenbaar.

Discussie
De waternoot is een drijvende plant van gematigde klima-
ten en stilstaand of langzaam stromend voedselrijk water en 
kent thans een ruime verspreiding in Europa (waar de plant 
zeldzamer wordt), Azië en Afrika (Gupta & Beentje, 2017), 
maar komt niet meer in het wild in Nederland voor, hoewel 
de plant wel als vijverplant verkocht wordt (Van der Meij-
den, 2005a). Als fossiel is de waternoot onder andere be-
kend uit het Vroeg Pleistoceen van Tegelen (Van der Vlerk 
& Florschütz, 1950), het midden-pleistocene Holsteinien, het 
Laat Pleistoceen (Eemien) van zandwinning Hooge Broek 
bij Raalte (Van der Ham et al., 2008) en uit het warme deel 
van het Holoceen (bijvoorbeeld Kuijper, 1990), waaronder 
de onderwateropgraving in de Yangtzehaven (Kubiak-Mar-
tens et al., 2015). Een aantal vondsten duidt erop dat de wa-
ternoot nog (zeldzaam) tot vroeg in de twintigste eeuw in 
Nederland voorkwam (Van der Meijden, 2005b). De platge-
drukte toestand van de vondsten van Maasvlakte 2 doet ver-
moeden dat de vruchten enige tijd in de bodem hebben gele-
gen en dus fossiel zijn. Op Maasvlakte 2 worden fossielen uit 
het gehele Pleistoceen en Holoceen gevonden (Mol & Lan-
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Fossiele vruchten van de waternoot Trapa natans L. van Maasvlakte 2 in de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 
A NMR 9999-12540; B NMR 9999-12542; C NMR 9999-12541.
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geveld, 2014); een nauwkeurige ouderdom is dus niet toe te 
kennen aan de waternoten, maar het vroege Holoceen is voor 
deze plantaardige resten wellicht het meest waarschijnlijk.
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