Phaseolus vulgaris bonenlijst 2022
Voor deze Bonenlijst 2022 zijn de voorwaarden dezelfde zoals bij de rubriek ‘Aanbiedingen’
aangegeven.
Graag jullie verlanglijst naar mijn emailadres guidir@hotmail.com.opsturen.
We kijken na wat beschikbaar is en laten jullie daarna de juiste prijs weten (bonen +
verzending, verpakking)

001

LDZ/92/001—Zimbabwe Tiger Eye

Pole

Lijkt qua patroon op ‘Pepa de Zapallo of Tiger’s Eye’ maar dan in staakvorm.

Links droge bonen, rechts verse tot half-droge bonen.
004

LDZ/92/004-Fuchsia bean

Pole

De Fuchsia boon is een staakdroogboon met lila bloemen en mooie fuchsia peulen in het
najaar.

Van links naar rechts : Fuchsia boon (004),
Guatemala red (269) en Pink bean (095)

022

Coco Bicolore Prolifique

Franse historische staakdroogboon uit 1880 met witte bloemen en korte brede peulen. Mooie
driekleurige bonen : half wit , half beige-lilakleurig met donkerrode strepen en vlekken.
Er zijn heel veel varianten van dit ras, met benamingen die afhankelijk zijn van de regio : veel
verschil is er niet, het zijn allen staakbonen met aparte driekleurige bonen…

Pole

1°ste links is Coco Bicolore Prolifique

024

Arcobaleno

Pole

Italiaanse staakdroogboon van het ‘Borlotti-type’
Arcobaleno betekent ‘Regenboog’ en duidt op de prachtige lange peulen in paarsblauw, groen
en wit, later worden ze rood en wit.

033

Crochet de Savoie I
Staakboon met korte gebogen groene peulen. De vlezige peulen blijven draadloos, zelfs als ze
volgroeid zijn. Laatrijpend in onze streken ( september-oktober)
Er zijn talrijke ‘crochets’ of ‘crochu’s’ in omloop : hieronder een foto met enkele ervan,
‘Crochets de Savoie I’ staat bovenaan op de 2° plaats.

Pole

036

Masherone

Pole

Staakdroogboon met grote driekleurige
bonen. Lange peulen tot 20 cm lang.

065

Crochu de Montmagny
Staakboon met ietwat gebogen groene peulen en kersrode bonen.
Wordt geteeld als dop-of droogboon.

Pole

Mooie bonen combinatie met de rode
bonen van ‘Crochu de Montmagny’ (065)
en ‘Nonna Agnes’(1001)
“Petit haricot rouge-grenat de type azuki
qui se consomme en grains secs, bonne
conservation. Vous serez séduit par sa
beauté et sa saveur, une perle rare à
redécouvrir”
Uit catalogue guide de la ‘Ferme Sainte
Marthe’-Cour-Cheverny-(F)-1998066

Pole
Oeil de Perdrix

Of ook ‘Patrijzen-oogjes’ genoemd.
Staakdroogboontje met kastanjekleurige
bonen, productief, goed ziekteresistent,
voedzaam.

072

Soissons verts

Pole

Staakdroogboon met witte
bloemen, lange groene
peulen en groene bonen.
Soissons is een gemeente
in Frankrijk tussen Parijs
en Reims waar deze bonen
al sinds jaren met veel
succes geteeld wordt.

087

Oregon Giant Snap

Pole

Staakboon met mooie gebogen vlezige
peulen. Populaire boon in het westen van
Amerika.
Prinses-en droogboon.

098

Red Peanut

Bush

Productieve en vroegrijpende
struikdroogboon met mooie roosrode
peulen en bonen.
Bij het rijpen verkleuren de bonen snel naar
roosbruin tot lichtbruin.

145

The Prince

In 1927 ontwikkeld door de Engelse
zaadfirma Sutton & son uit Reading.
Struik prinses met niervormige, wijnrode en
paars gevlekte bonen. Productief en goed
resistent tegen koude en koele
weersomstandigheden.

Bush

159

Merveille de Paris

Bush

Struikvormige prinsessenboon met
lichtgekleurde blauwpaarse peulen.
Ontwikkeld rond 1892 door het
Parijse zaadhuis Dupanloup & cie.

161

Zuckerspargel

Of ‘Suikerasperge’ ‘Sucrin Asperge’
met als synoniem ‘Gris à cosses
blanches’
Waarom de naam ‘Asperge’ is
onduidelijk. Misschien omwille van
de groenwitte kleur van de peulen ?

Bush

162

Empereur de Russie

Bush

Struikprinses met groene lange peulen
tot 15 cm. Lilakleurige bloemen met
‘café au lait’ gekleurde bonen
gemarmerd met wijnkleurige vlekken.
Productief en excellent als
prinsessenboontje. Reeds vermeld in
Denaiffe’s standaardwerk over bonen
“Les Haricots”(Carignan-F-1909 ).
Volgens sommige bronnen afkomstig uit
Rusland en genoemd naar de
toenmalige Keizer (Tsaar)
Ref Catalogus Rivoire & fils- en
Catalogus R.J.Mollard-Sans Rival uit
Puteaux (Seine)-F-anno 1955-

164

Bulgarische

Pole

Kaiser Friedrich

Pole

Staakprinses met lila bloemen en
met mooie lang blauw gevlekte
peulen. Sterke groeier die blijft
doorgroeien tot de eerste
nachtvorst.

165

Bekomen door de gerenomeerde Duitse
zaadfirma ‘Ernst Benary’uit Erfurt.
Staak boterboon met gele peulen die later
verkleuren naar roosrood. Ietwat laatrijpend.

173

Good Mother Stallard

Pole

Aparte naam voor een aparte
staakboon met tweekleurige bonen
en roosverkleurende peulen in het
najaar.
Zeer populair in de VS. als
droogboon.

182

Nebel

Pole

Nebel is een staakboon met mooie
grote bonen : half wit-half rood
waarvan de witte helft rood
gestippeld is.
Een typische ‘Jacob’s Cattle’ boon
maar met grotere zaden.

187

Rei dos Foices
Betekent ‘Koning van de sikkels’ , omwille van zijn gebogen haakvormige peulen.
Portugese staakboon met lila bloemen en gebogen kromme peulen. Rijkdragend.
Prinsessenboon/Snijboon. Zwarte bonenzaden.

Pole

190

Gloire de Deuil

Bush

Synoniemen “Nain de Deuil” en ‘Parisien’ ( de gemeente Deuil ligt niet ver van Parijs )
Klassieke franse struikprinses die nog steeds in cultuur is.
Rond 1900 wordt hij al in de meest belangrijkste franse catalogi aangeboden en zal populair
blijven tot hedendaags.
‘Superdeuil’ (1172) is een verbeterde en recentere varieteit.

Uit catalogus Tézier Frères-Valence-sur-Rhone-(F)anno 1937
“de lange paars-gestreepte peulen zijn lang
oogstbaar, vroegrijpend en geschikt voor ‘primeurteelt’”
De bonen zelf zijn bruin met rode strepen.

203

Bayo

Semi
pole

Mexicaanse droogboon met witte
bloemen en platte romig witte zaden
die naar lichtbruin verkleuren.
Halfklimmend en goed productief.
Het woord Bayo verwijst naar de
Mayo baai of mogelijk ook naar de
kastanje kleur van de boon.
Tapley (1931) beschrijft in zijn
“Beans of New York” een Bayo die
sterke gelijkenis vertoont met onze
Mexicaanse Bayo, alleen de kleur is
wat verschillend.

207

Cocomita

Bush

‘Tarahumara Oje de Cabra’

Pole

Mexicaans struikdroogboon die bij
ons goed te telen is.

234

‘Geiten oogjes’ ‘Goat’s eye’
Struikdroogboon met bruingestreepte
bonen.

238

Chabarowsk

Pole

Lilaschecke

Pole

Chabarowsk ligt in Oost-Siberië en is
genoemd naar Jerofei Chabarowsk,
één van de meest briljante
ontdekkingsreizigers uit de 17 °
eeuw.
Mooie paarsgevlekte peulen en
grote niervormige droogbonen.

239

Uit Tsjechië.
Staakprinses met grote gele brede peulen
die bij het rijpen rode spikkels krijgen.
Apart tweekleurig zaad in wit/paars, bij het
ouder worden verkleurt het paars gedeelte
naar bruin.
Een andere variante is ‘Brasil’(326)

241

Kipfel

Pole

Betekent ‘Croissant’ en is een
heirloom ras uit Oostenrijk
(Styria/Stiermarken streek).
Staakprinses met gele kromme
haakvormige peulen. Ietwat
laatrijpend maar enorm productief.
Bordeaux rode zaden met beige
spikkels.

244

Rob Roy

Pole

Staakdroogboon met bruin gestreepte bonen.
Peulen van het Borlotto-type (rood wit gestreept)
Niet te verwarren met een andere ‘Rob Roy struikboon’, een verdwenen historisch ras uit 1880
met gele zaden (ref Denaiffe-1909)

253

Coon

Pole

Caseknife

Pole

Of ‘Raccoon’ -wasbeer- genoemd
omwille van de gelijkenis van de
droge bonen op een wasbeer.
Staak en droogboon, maar jonge
peulen ook als slaboon.
In onze streken laatrijpend.

259

Behoort tot de oudste gekweekte bonen.
Sabelbonen of Haricot sabre, Schlachtschwerts
bohnen…zo genoemd omwille van hun grote
gebogen peulen die wat doen denken aan een
sabel.
Er zijn enorm veel rassen van dit type in
omloop.
Onze ‘Caseknife’ is een witzadige varieteit met
groene peulen.
Voorpagina uit de catalogus van F.C.Heinemann
uit Erfurt (D) -anno 1913-met kleurplaat van
‘Sabre’ (Caseknife, slagschwertsbohne, )

260

Eva’s Chow Chow

Bush

Granny Messenger’s

Pole

Laatrijpende struikboon met bicolore
zaden : wit en aan de navel een
grote rode vlek.
Ontwikkeld door Eva Snader (18841982) jarenlang medewerkster aan
'Amishland Heirloom seeds’, ze
bekwam ook een sla ‘Brown Winter
Lettuce’

262

Staakboon met plompe geelbruine
zaden. We vinden voorlopig geen
informatie over deze boon met
‘bizarre naam’
263

Red Swan

Bush

Een van de meest populaire
‘obtenties’’Creaties van Robert Lobitz (
1941-2006 ) uit Paynesville
(Minnesota-USA)Hij bekwam meer dan 100 zaailingen
waaronder prachtige gekleurde bonen.
Hij noemde bonen ‘Poor’s man juwels’.
Red Swan is een struikprinses met
mooie bloemen wit/rood en paarsrode
peulen.
Hieronder enkele ‘obtenties’ van Robert
Lobitz …

266

Boven 'Blooming Prairie' en ‘Red
Swan' (263)-Midden 'Rose Creek
Beauty'-onderaan 'Purple Stardust' en
'Koronis Purple.

Gold of Bacau

Pole

Staakprinses uit Bacau in Roemenië met
lila bloemen, gele stengels en kromme
lange gele peulen.
Vroegrijpend en productief.

Foto Alain Letroye

275

Pistrick 198b

Pole

Deze mooie tweekleurige boon in wit en
geel werd door Dr.Klaus Pistrick (curator
aan de bekende genenbank IPK in
Gatersleben (D) tijdens een expeditie
uit een Roemeens dorp meegebracht.
Staakdroogboon, laatrijpend maar heel
productief.

277

Rouge de Vavilov

Pole

In de Jaren 1990 deed
groentenfreak Alain Letroye uit
Antheit een aanvraag voor aparte
zaden bij de Russische Genenbank
VIR van Nicholai Vavilov in StPetersburg. Eén van die zaden was
een historisch frans bonenras uit de
19 °Eeuw , “Rouge de Chartres” met
wijnrode bonen. De zaden die hij
bekwam bleken niet de juiste te zijn ,
nl.wit/rood gespikkeld zoals op de
foto. Hij vond ze zeer productief met
mooie rood/witte peulen en
veranderde de naam in ‘Rouge de
Vavilov’
Foto Alain Letroye
285

Purgatorio, Fagiolo del P.

Bush

Betekent “Boon uit het vagevuur”.
Italiaanse struidroogboon met witte ronde bonen met dunne schil en zachte smaak.
Je vindt de geschiedenis en het gebruik op meerdere internet-sites.

286

Zolfino

Bush

Mostoller Wild Goose

Pole

Struikdroogboon met lichtgele ronde fijne
bonen uit Toscanië (I)
Wordt ook “Fagiolo del cento” ( Boon van
de honderd) genoemd omdat ze traditioneel
op de 100e dag van het jaar werden gezaaid
(Ref.Slow food foundation for Biodiversity)

287

Staakdroogboon met witte bloemen en
korte peulen.
Driekleurige bonen : een deel wit en
een ander deel beigebruin met rode
strepen.
De naam is ontleend aan een legende
uit de 19° eeuw.

288

Marymov
Luc Fichot uit Sambreville , tuinder en
verzamelaar van allerhande
groenterassen verkreeg en noemde
deze paarse struikprinses in 1989 na 12
jaar selectie.
Hij bekwam die uit een kruising van
"Butterbean x Purple Queen", de peulen
variëren van lichtpaars tot paars en
worden na het koken weer geel.
De naam is een speling op Mary (zijn
echtgenote Marie) en mov ( mauve,
paars)

Bush

292

Canadian Wonder

Bush

Historiek en origine is verwarrend, maar
’t is duidelijk een Canadese boon.
Zou rond 1870 ontstaan zijn maar ze is
nog steeds verkrijgbaar in meerdere
catalogi.
Struikprinses/droogboon met wijnrode
bonen.

317

Louvain/Leuvense Boon

Pole

Staaksnijboon met grote witte
eivormige bonen.
We weten weinig over de origine van
deze boon, we kregen hem in onze
collectie via de Kruidtuin van Leuven
in de jaren 1990.

325

Noir de Belgique/Zwarte Belgische

Bush

Synoniem : “Zwarte Belgische””Limale”
Een zeer populaire struikprinses voor
vroege teelt.
Al heel oud in cultuur : zou ontwikkeld
zijn door Baron Joseph Vanderlinder
d’Hoogvorst (1782-1845) rond 1839 en
oorspronkelijk genoemd naar zijn
woonplaats ‘Limal’ in Waals-Brabant
(B). Hij bekwam ook een aardappel,
eveneens ‘Limale’ genoemd.
Daarna werd deze boon omgedoopt tot
‘Noire de Belgique’

Ref.Denaiffe-1906-

326

Brasil

Pole

Vignerone/Weinlanderin

Pole

Staakprinses met witte bloemen en
grote brede gele peulen.
Aparte zaden in wit/paars die later
verkleuren naar wit/bruin.
Laatrijpend. Vanwaar de naam
‘Brasil’ komt is een raadsel.
Heel erg lijkend op ‘Lilaschecke’
(239), alhoewel de zaden wat langer
hun mooie paarsaubergine kleur
behouden. Ze rijpen later dan
‘Lilaschecke’

349

Deze Zwitserse staakboon werd op de
markt gebracht door de firma G.R. Vatter
uit Bern (CH)
Wordt ook zeer veel geteeld in Frankrijk,
Duitsland en Italiê, vandaar zijn talrijke
synoniemen : ‘Cor des Alpes’ ‘Alphorn’
‘Weinlanderin’ ‘des Paysannes’ ‘Signora
della Campagne’ ‘Vigneronne’ ‘Berner
Landfrauen’…
De draadloze peulen zijn paarsgevlekt en
de bonen lichtbruin met violette vlekken en
stippels.

350

Idaho refugee/ Merveille d’octobre

Bush

Synoniem : “Idaho
Refugee””Octoberli”…
Struikprinses die men zeer laat kan
zaaien. Mooie gevlekte malse
peulen.

Rijpe peulen voor de oogst van bonen.

354

Coco Rose de la Meuse

Pole

Staakdroogboon van franse origine.
De jonge gele peulen kunnen
gebruikt worden als slaboontjes
maar worden snel taai en draderig.
Productieve varieteit met mooie
roosrode boontjes.

362

Petit Gris

Pole

Normandische landras uit de 19° eeuw.
Staakprinses met mooie beige bonen met
donkerbruine markering aan de navel.

366

Ruban d'Or

Pole

Staakprinses met lange brede gele peulen en witte zaden. Vroegrijpend.
De peulen zijn identiek aan ‘Siebenburgen’ en ‘Meraviglia di Venezia’ a grano bianco.

374

Touraine, flageolet de Touraine

Bush

Landras uit de streek van Tours. De
lichtgroene bonen zijn kleiner dan die van
de meer bekende ‘Chevrier’.

377

Kew Blue

Pole

Een paarse staakprinses van Engelse
origine met paarse bloemen, stengels en
lange brede platte donkerpaarse peulen.

382

Giele Wald Bean

Bush

Struikdroogboon uit Friesland-Nl-. Verwant aan de meer bekende ‘Groninger Strogele’
De donkergele bonen verkleuren snel naar geelbruin.

383

Oude Sloveense boterboon

Pole

Productieve staakprinses met witte
bloemen, gele bonen en ronde gele
draadloze peulen.
Uit Slovenië.

387

Ventre de Biche

Bush

“Een Belgische struikdroogboon uit

1852, ontstond uit een
toevalskruising van de struikprinses
'Zwarte Belgische' en een andere
onbekende ouder. De kleur van de
zaden is bleek chocoladebruin, in
plaats van zwart bij de Zwarte
Belgische. De variëteit werd daarom
'Ventre de Biche' genoemd, naar de
bleekbruine kleur van een reekalf.”
Ref.Lieven Decrick in ‘Tuin van Toen’

389

Pirato

Pole

Staakdroogboon met witte bloemen, rechte
halflange peulen en driekleurige bonen.
Uit Peru.

392

Chrisistei
Synoniem : Kersenpit.
Staakboon met witte bloemen en
kromme gebogen peulen die een
rode blos krijgen bij het rijpen. De
dikke gezwollen peulen zijn niet
volledig draadloos zoals bij andere
type van ‘gebogen peulen’ (crochets,
crochu, kipfler, anellino,…
De bonen lijken op ‘Cerise du Japon’
maar de peulen zijn kleiner en
rechter.

394

Pole

Links boven : Chriesistei of Kersenpit, de
benaming duidt op de kleur en vorm van de
boon…
(vergelijkende studie over gebogen,
haakvormige bonen : Crochets Part I)
Dalmatier Schoko

Bush

Struikdroogboon met vroegrijpende
lange groene peulen en chocolade
kleurige gevlekte bonen.
Dit is een variante van de klassieke
‘Jacob’s Cattle’, een historische boon
van onbekende origine.
Enorm populair is de USA en
verkrijgbaar in kleuren rood, zwart,
geel, chocolade…

397

Maria Zeller

Bush

Productieve struikdroogboon met lange
groene peulen en prachtige driekleurige
bonen in wit, roos en donkerrood.
Herkomst onbekend. Vermoedelijk
genoemd naar een vrouw met de
voornaam Maria.
Er is ook een Staakboon ‘Mariazeller ‘ en
een struikboon ‘Maria’s schöne’.

398

Forellenbohne

Pole

Er zijn of waren meerdere forellenbonen
in omloop. Ze werden zo genoemd
omwille van hun mooie drie- of
meerkleurige peulen : ‘Haricot Truite
beurre’ ‘Forellen wax’ ‘Trout Bean’…ze
zijn vrijwel identiek qua peul maar de
zaden zijn verschillend. Onze
Forellenboon is een staakboon met lila
bloemen en met grijsblauwe bonen met
donkerblauwe tot zwarte strepen die
later verkleuren naar bruin met zwart.

Verse bonen en in het midden droge
bonen van enkele jaren oud.
403

Taos Red bean

Pole

Heel laatrijpende staakboon met
aparte peulen in oktober.
De zaden worden alleen rijp in
warme nazomers en herfst.

404

L‘Inépuisable

Struikdroogboon bekomen door E.
Jacqueau , Grainiers-Zaadhandelaar te
Parijs (F)
Vermoedelijk bekwam hij deze variëteit
in zijn teelvelden in Baillet bij Monsoult
( Val d’Oise-F), een 50 tal km van Parijs.
Hij bekwam deze merkwaardige boon uit
een kruising tussen ‘Flageolet
d’Etampes’ x ‘A feuilles d’orties’ in 1889.
Deze boon was enorm populair want
vanaf 1894 wordt hij in talrijke
zadencatalogi aangeprezen, zowel in
Franse als Belgische, Duitse, Hongaarse,
Zwitserse …

405

Bush

Ref. Denaiffe-1906-

D'alger Noir Nain

Bush

Een gele struikboon uit Algerije.
Vermoedelijk via Frankrijk naar
Europa geïntroduceerd.
Is reeds heel lang in cultuur.
In 2015 oogstten we een gele
struikprinses met lila bloemen en
mooie botergele peulen die spijtig
genoeg snel taai en draderig werden.
Bij volle rijpheid kleuren ze naar roos
gevlekt.

Ref. Vilmorin-Andrieux-F-1900-

406

D’Echenans kastanjesmaak

Pole

Synoniem : Echenans, d’E. à gout de
chataigne
Onbekende origine.
Staakboon met lila bloemen en roodpaars-groen-gevlekte peulen.
De bonen hebben een lichte
kastanjesmaak.

407

Leverkleurige Boon

Bush

Productieve struikdroogboon met
rechte lange peulen.
Oud Nederlandse ras van
droogbonen, ook wel eens
‘Dikpenske’ genoemd.
Apart is de witte kring aan de navel.
Een andere Oude nederlandse
droogboon is ‘Dikkontje’ met dikke
witte bonen maar minder productief
en later rijpend.
408

Kenia a Grain Vert

Bush

Vroegrijpende struikboon met groengele
bonen die later verkleuren naar
bruingroen.

Links ‘Kenia vert’ , rechts
‘Grunsamige aus der weissen
karpaten’

409

Devil’s Finn

Pole

Perle Blanche

Pole

Een soort van Kievitsboon uit
Friesland. Staakdroogboon met fel
gekleurde peulen.

412

Staakboon met witte bloemen en
halflange groene peulen in trossen.
Jong geoogst zijn ze bruikbaar als
prinsesboon, later als droogboon.

Test van 16 rassen Parelbonen in 2021
= veel verschil is er niet tussen ‘ Perle
Blanche’ ‘Perelka’ ‘Mechelse Tros’
‘Mountainer white runner’…

415

Beurre de Digoin

Bush

Struikboterboon ontwikkeld door
Gilbert Martin (1844-****) in 1892.
Samen met zijn zoon Louis baatte hij
een kwekerij uit in Digoin (F).
Boterboon met witte bloemen en
korte gele peulen die bij rijpheid
rode stippels krijgen.

Ref. Vilmorin-Andrieux-F-1911-

417

Noir et Blanc

Bush

Incomparable

Bush

Struikboterboon met tweekleurige
bonen in zwart en wit. Lijkt wat op
de Métis-type bonen maar deze zijn
duidelijk ovaler van vorm en het
zwarte deel overheerst op het wit.

418

Synoniemen : ‘Haricot à deux-points’
‘Matchless’
Volgens Tapley (1931) is deze variêteit
ontwikkeld rond 1894 door het
zaadhuis Vilmorin-Andrieux (F)
Het is een vroegrijpende en productieve
struikprinses met 2 typische puntjes aan
de navel, vandaar de franse bijnaam
‘Haricot à deux-points’

423

Bonner fadenlose bauern

Pole
Van Turkse origine : door Turkse migranten
geteeld in een wijk in Bonn.
Staakboon met rozig witte bloemen en
mooi lichtrood gestreepte peulen.
Jong als prinsesboon, later als droogboon.

425

Red & white

Pole

Onbekende origine maar een
decoratieve staakdroogboon met deels
witte en deels rode bonen.
Laatrijpende boon met witte bloemen.
De eerste bloemen verschijnen pas rond
15 augustus.

427

Bunte butterfisolen

Staakboterboon met paars-lila
bloemen en mooi verkleurende
peulen.
Productief maar laatrijpend en heel
gevoelig voor ‘kruisingen’ met
andere bonenrassen.
Zwarte bonen.

Pole

428

Vermont appaloosa of Supermetis

‘Supermétis’ is van Franse origine en
werd als nieuwigheid aangeboden in de
catalogus van ‘A la Pensée’ -Parijs-F-in
1929Struikprinses met witte bloemen en
lange groene ronde peulen tot 20 cm
lengte. Aparte driekleurige bonen met
wit, geelbruin en roodviolet.

434

Een spaanse variante, mogelijk identiek
aan ‘Supermétis’
= ‘Habichuela de verdeo pintada’(1174)

Roosa

Staakdroogboon uit Finland.
Borlotti-type met roodgekleurde peulen
en lichtbruine bonen met rode strepen.

Bush

Pole

440

Akta Tranboer

Pole

Marico

Bush

Synoniemen : ‘red Cranberry’ ‘True
Cranberry’
Staakdroogboon met lila bloemen en
kleine korte peulen. Wijnkleurige
kleine ronde bonen.

441

Half-klimmende staakboon uit Zuid-Afrika.
Doet het goed in onze streken. Type
‘Jacob’s cattle’ met zwart patroon.
Lichte lila kleurige bloemen en groene
rechte peulen.

443

Unbekannte n°64

Pole

Azul y rosa de pollo de ray

Bush

Synoniemen : ‘Sannis Liebling’
Staakprinses met lila bloemen en
rechte peulen.

454

Blauw en roze boon uit Polle de
Ray in Andalusia.
Zo genoemd omdat de verse
bonen ietwat roos en blauw
gekleurd zijn.

461

Cresijevic

Bush

Sloveense Semi-staakboon met
lila bloemen, laatrijpend ras
(bloemen pas aanwezig rond
22/07) maar goed productief.
De bonen zijn eerst paarsrood
met beige vlekken, daarna
worden ze donkerpaars

475

Soldatenboon Dorien

Bush

Mooie struikdroogboon van “het
Aquila-type” : Aquila’s of
arendsbonen worden zo genoemd
omwille van hun arendsmotief aan
de navel, maar sommigen zien er
andere tekeningen in zoals een
Engel, een Geest, een
soldaat,…vandaar al die synoniemen
voor dit ras : Soldatenboon, L’aigle,
St-Esprit, Heilige geest, Nombril de
Bonne-soeur , Soldier, Adelaarsboon,
Soldat de Beauce, Nonnennabel,
Schnurrbartbohne…
Deze rassen met ietwat niervormige
ovale bonen zijn meestal
struikboonrassen.
‘Dorien’ is van Hollandse origine en
heeft grotere bonen dan de anderen
type’s en de navelvlek is driekleurig.

479

Metis, tschermomaks

Een Métis-type : de boon is steeds
halfwit en een ander deel in zwart,
bruin, geel, rood…
Deze „Métis Tschermaks“ werd
rond 1956 ontwikkeld door de
Oostenrijker landbouwkundige
Erich von Tschermak (1871-1962 ).
De peulen van alle Métis-bonen
zijn lang, fijn, rond en mals indien
ze jong geoogst worden.
Mooie bonen deels wit, deels
donkerbruin tot zwart.

Bush

480

Pawnee

Bush

Klosterfrauen

Pole

Struikboon met witte bloemen,
brede peulen en mooie tweekleurige
bruine boon met witte vlekken.
Door Russell Crow uit Illinois (USA)
als toevalskruising gevonden in 1979.
“Ik vond het eerste "Pawnee"-zaad
in een boon genaamd "Brown
Kidney" in september 1979 in mijn
tuin in Capron, Illinois. Ik noemde de
boon kort nadat ik de eerste zaden
had gevonden. Planten zijn zeer
productief en bonen hebben een
kortere kooktijd dan veel andere
bonen…”

485

Klosterfrauen (Kloosterzusters) of ook
wel ‘St-Galler’ genoemd.
Staakprinses en droogboon uit
Zwitserland.
Ontwikkeld rond 1950.
Laatrijpend ras met gele brede peulen
pas eind september.
De bonen zelf zijn rond, tweekleurig wit
en rood en doen wat denken aan die van
‘Maseleta’(1147)

513

Osborne and clyde

Pole

Vertoont veel gelijkenis met
‘Chester’ of ‘Flagg’ een variëteit met
grote platte tweekleurige zaden in
wit en zwart.
Osborne & clyde heeft kleinere
bonen en grijszwart ipv donkerzwart.
Droogboon.

515

Bush

Mont d’Or, Nain

Historische struikprinses ontwikkeld door
de zadenfirma Rivoire & fils op hun
familiaal domein/tuinen in Mont d’or
(Lyon).

520

Moncrocella di Trevio

Pole

Synoniem : Monachelle di Trevio.
Behoort tot de groep van ‘Pea beans’
: ronde bonen met deels wit en deels
rood of paars of roos.
Korte peulen met bonen in
wit/paarsrood.
Droogboon.

534

Cannellino nero

Bush

Italiaans landras van het type ‘Jacob’s Cattle’
Struikdroogboon uit de collectie van
Domenico Belisario-ItaliaLaatrijpend in onze streken : bloeit vanaf
begin augustus en de eerste lange peulen
verschijnen pas in september. Zwarte
variante.

535

Cannellino rosso

Italiaans landras van het type ‘Jacob’s Cattle’
Struikdroogboon uit de collectie van Domenico Belisario-ItaliaLaatrijpend in onze streken : bloeit vanaf begin augustus en de eerste lange peulen verschijnen
pas in september. Rode variante.

Bush

552

Nasieddu Rosso 2

Bush

Rose bean

Pole

Struikdoogboon met witte bloemen
en rechte lange peulen. Mooie
driekleurige bonen in wit met aan de
navel een brede rode vlek met
donkerrode strepen.

568

Rose bean of Rose family.
Heel aparte boon met speciaal
bonenpatroon : blauw, bruin met wazige
stippels. Moeilijk te beschrijven kleuren.
Moeilijk te telen in onze streken, zeer laat
en de brede roodgevlekte peulen rijpen
moeilijk in minder warme zomers.

570

Schiefergold

Staakprinses met violette bloemen,
roosrode stengels en gele peulen die
later prachtig verkleuren.

Peulverkleuring van Schiefergold in 2014.

Pole

572

La victoire

Bush

Struikprinses ontwikkeld door het zaadhuis
Tézier vlak na WOII.
Zwartzadig bonen en draadloze ronde
groene peulen.

Ref. Catalogus ‘Au jardin Fleuri’ Lyon-F-1955-

574

Hashuli

Pole

Staakboon uit Georgië, door de USA
‘plant-en seedhunter Joseph Simcox’
meegebracht op een plaatselijke
markt.
Zou uit en dorp Hashuli of ..
afkomstig zijn.
Een droogboon met lange witte
peulen bij rijpheid en aparte bonen
met een typische roodzwarte vlek
aan de navel.
Productief maar laatrijpend in onze
streken.
Verse zaden van Hashuli

575

Mona Lisa

Pole

Links ‘Oude Sloveense boterboon’,
rechts ‘Mona Lisa’

577

Staakdroogboon met witte bloemen, groene
peulen en mooie witte paarsgespikkelde
eivormige bonen.
Laatrijpend maar productief.
Origine onbekend. In onze collectie via Russell
Crow die deze bonen kreeg van een
bonenvriend uit Oostenrijk.
Het patroon van ‘Mona Lisa’ doet ietwat
denken aan die van ‘Good Mother Stallard’
maar met fijnere paarse stippels.

Junin

Bush

Chevilly, a Ecosser

Bush

Struikdroogboon met witte bloemen
en roze bonen. Andere rassen met
roosrode bonen zijn : ‘Indian’ en
‘Rajama Indian Pink’ (577). Ze
verschillen lichtjes qua bonenkleur
en peulen.

580

Synoniem : A écosser de Chevilly.
Historische droogboon uit de streek van OrléansFBeschreven en geïllustreerd door Denaiffe-1906-

581

Etampes, flageolet tres hatif d.

Bush

Synoniem : Flageolet très hâtif
d’Etampes.
Historische franse variëteit bekomen
door de beroemde bonenzaaier
Auguste Bonnemain (1830-1903) uit
Etampes.
Vroegrijpende struikflageolet
(dopboon) met witte bonen

582

Violettes, a cosses v.

Bush

Staakprinses met violette/paarse peulen
en beigebruine bonen.
Zeer oud in cultuur en onduidelijke
herkomst.
We vonden geen foto van ‘ A cosses
violette’ , daarom deze ‘Purple
Cardinal’

584

Rajama indian pink

Struikdroogboon uit Indië met witte
bloemen en brede peulen. Doet het
goed in onze streken.

Bush

586

Frauenbohne

Pole

Staakdroogboon met mooie driekleurige
bonen.
Lichtlila bloemen en brede groene peulen.
Vroegrijpend en goed productief.

590

Nadeshda

Bush

Landras uit de buurt van Omsk
(Rusland)
Struikdroogboon met lila bloemen
en gevlekte peulen.
Veel gelijkenis met ‘Riesenkorn von
Omsk’
Nadeshka betekent ‘hoop’ en is een
veel voorkomende meisjesnaam in
Rusland.
De eerste rijpe bonenoogst in 2016.
Onderaan rechts is ‘Nadeshda’

608

Coco de Belle Île

Bush

Sterke gelijkenis met andere
driekleurige rassen zoals ‘Ljastavitsa’
en ‘Red calypso’
Half-klimmer met korte brede
peulen die meestal 3 bonen
bevatten.

611

Blue Seed

Bush

Sainte-Marie

Pole

Korte staakboon met lila bloemen en
groene peulen. De ‘blauwe’ bonen
verkleuren heel snel naar zwart.
De teelt van ‘Blue seed’ in 2021 gaf
ons meerdere kleuren :
Zwart, gestreept, blauw…er heeft
duidelijk een kruisbestuiving plaats
gevonden.

612

Staakboon met witte bloemen en kromme
groene peulen.
Vroegrijpende variëteit van het ‘Monstrans-type’
: een groep van witte staakbonen waarop een
‘monstrans’ staat afgebeeld ( liturgisch vaatwerk voor
hosties). Droogboon. Vroegrijpend ras.

619w
619B

San Miguel white pods I

Bush

San Miguel black pods II

Sterk groeiende struikdroogboon
met zwarte bonen.
Overvloedige opbrengst.
Twee vormen : een met witte peulen
en een met zwarte peulen.

621

Buerre Doré

Bush

Vroegrijpende struikboterboon met witte
bloemen, ivoorwitte peulen die op het einde
van de ranken opnieuw gaat bloeien en
bijgevolg nieuwe peulen aanmaakt. Een
typische eigenschap voor dit ras.
Historisch ras van rond 1890.

623

Beurre Nain sans Rival /Unrivalled Wax

Bush

Synoniemen : Unrivalled wax
Historische struikboterboon van
franse origine, op de markt gebracht
door het bekend zaadhuis van
Vilmorin-Andrieux te Parijs rond
1890
Vroegrijpende boterboon met
geelbruine zaden.

628

Coco Rose

Pole

Synoniemen : ‘Coco Rose à rames’ ‘
Haricot chataigne’ ‘Haricot Girafe’
‘Pragues marbré ‘ ‘Haricot lentille’
‘Haricot Bannettes’ ‘…
Heel oude Franse variëteit, reeds in
cultuur rond 1850 en zeer populair
als staakdroogboon. Mooie groene
peulen met rode stippels en vlekken.
De bonen zijn beigebruin met rode
strepen.

630

Cherry Trout

Bush

Struikboon met lichtlila kleurige
bloemen en brede korte peulen.
De bonen zijn tweekleurig wit met
brede rode navelvlek.
Behoort tot de groep van ‘Jacob’s
cattle’

631

Bosnian Pole

Pole

Staakboon uit Bosnië met tricolore
bonen en grote brede groene peulen
die bij het rijpen paarse vlekken en
strepen krijgen. Laatrijpend.

640

Pink Quarz

Bush

Productieve halfstaakboon met witte
bloemen, groene peulen (verkleuren
later naar geel) en aparte roze
zaden.
Uit Mexico en de Caraïben.

643

Anakin Kavili Giant

Pole

Of Anikan Kavilii Giant
Vroegrijpende staakdroogboon met lila
bloemen en grote tweekleurige bonen in
wit en wijnrood.

644

Dapple Grey

Bush

Mooie tweekleurige boon van
onbekende origine.
Struikvorm.

647

Purple Dove

Bush

Of ‘Purperen duif’
Ontwikkeld door de bekende bonenzaaier Robert
Lobitz ( 1941-2006 ) uit Paynesville (MinnesotaUSA)
Struikprinses met lila bloemen en mooie lichtblauwe
bonen.

654

Witzenhausen

Pole

Er bestaan meerdere bonen met als
naam ‘Witzenhausen’ .
De onze is een heel productieve
staakboon met fel gekleurde peulen
en driekleurige bonen in wit,
roosbruin en felrood.
Borlotti-type.

656

Georgian

Pole

Een van de talrijke Georgische bonen die
op plaatselijke markten meegebracht
worden door tuinliefhebbers.
Deze Georgian (656) is een
staakdroogboon met witte bloemen en
met lange brede groene peulen die bij het
rijpen paarse vlekken krijgen.
De tweekleurige bonen in zwart/wit zijn
lang ovaal.
De bloeitijd is tamelijk laat : midden
augustus. Bij vochtig weer worden de
peulen snel rot maar de bonen blijven
onaangetast en rijpen makkelijk.

De verse paars/witte bonen verkleuren bij
het drogen naar zwart/wit.

657

Batumi Giant pinto Georgia

Pole

Synoniem : Batumi Giant Pinto Georgia
Origine : afkomstig uit de stad Batumi in
Georgië.
Struikboon met witte bloemen en groene
dikke peulen die in het najaar verkleuren
naar geel/rood/oranje.
Laatrijpend. Droogboon.

673

Gialet di montebelluna

Pole

Regionaal italiaans ras uit de vallei
van Belluna.
Laatrijpende staakdroogboon met
ronde lichtgele boontjes.
Volgens kenners hebben de droge
bonen een zeer delicate en zoet
aroma.

691

Wild pigeon
Halfstaakdroogboontje van Canadese origine.
Vroegrijpende variëteit met lila bloemen en korte gekleurde peulen.
De bonen zijn grijs en gevlekt, vandaar de naam houtduif.

Pole

692

Lambada

Pole

Staakboon van het Borlotti type :
roodgevlekte peulen en witte roodgevlekte
zaden.
Droogboon uit Siberië.

696

Perona del pep

Staakdroogboon van Spaanse origine.
Laatrijpend. Planten met witte bloemen en kleine brede platte peulen. De zaden zijn beige met
bruine strepen.

Pole

704

Butterbrodt

Pole

Staakdroogboon met lila bloemen en mooie
paarsgestreepte peulen indien rijp.
De bonen zijn beigekleurig met donkergrijze
strepen.

709

Karaota

Of Caraota wat boon betekent in het
Spaans. Geen verdere info beschikbaar.
Struikboon met witte bloemen en lange
groene peulen. In september kleuren ze
geel met lichtrode vlekken.
De bonen zijn wijnrood met beige vlekken.

Bush

720

Graines de café

Pole

Staakboon met lichtlila bloemen en korte
brede groene peulen.
De bonen lijken qua kleur op koffiebonen,
vandaar de franse benaming.
Origine onbekend.
In de Franse catalogus van Catros-Gérard
uit 1927 staat een ras vermeld als ‘Capucine
Café’ maar zonder tekening noch uitleg.
‘Cafeton’ heeft ook een koffieboonkleurige
zaad maar is een struikboon.

722

Brown Eyed Goose

Pole

Halfstaakboon door Russel Crow gevonden
in zijn tuin te Illinois (USA). DE naam werd
door hem bedacht in 1980.
Vroegrijpend. De rijpe peulen zijn geel met
paarse vlekken. De bonen grijswit met aan
de navel een bruin oog.

725

Schwarz-weisse Speckbohne

Pole

Staakdroogboon
met witte
bloemen en
lange roosblauw
gevlekte
peulen.
Bonen wit met
zwarte strepen.
Lijkt sterk op
‘Kartoffelbohne’
(758)

736

Lynnfield

Pole

Staakboon met witte bloemen en grote
peulen die bij het rijpen naar geelbruin
verkleuren.
Origineel driekleurige bonen in halfwit,
halfwijnrood met daarin beige vlekken.
Vroegrijpend.
Toevallig opgemerkt door de bekende ‘bean
man ’John Withee (1910-1993) in een veld
van ‘Lila stuart’ bonen.
Genoemd naar zijn dorp ‘Lynnfield’ in
Massachusetts (USA)

758

Kartoffelbohne

Pole

Struik/staak : staak ; laat ; groene peulen
verkleuren naar forellenachtige peulkleur
(lijkt op forellenbohnen maar patroon boon
is anders (grijs ipv blauw)

767

Dasinger blaue

Pole

Staakprinses met lange brede paarse peulen en beigebruine bonen.
Herkomst onbekend.

777

Coco Bicolore du Pape

Pole

Er zijn veel rassen die gelijkenis vertonen met deze ‘Coco bicolore du Pape’. Het zijn allemaal
staakdroogbonen met driekleurige bonen.
Van links naar rechts : ‘Coco Bicolore Prolifique’ (022) ‘Papo de Rola’ (216) ‘Fagiolo di
Angelo’(607) ‘Genoll de Crist’ (766) ‘Coco Bicolore du Pape ‘(777) ‘Debb’s Creek’ (518)

779

Eureka, Karolines Liebling

Pole

Synoniemen : Heureka
Op de markt gebracht- en
vermoedelijk ook ontwikkeld
– door de Erfurter zaadfirma
Libau & co rond 1900.
Vroegrijpende staakprinses
met witte bloemen en
lichtgroene peulen.

781

Metis, le tigre

Bush

Struikboon van het Métis-type :
prinsessenbonen met ronde fijne lange
peulen. De bonen hebben steeds een wit
gedeelte, het andere in zwart, bruin, rood,
geel, tweekleurig…

791

Oras Speckled
Staakdroogboon met witte bloemen en kleine grappige rooskleurige peulen in trossen.
De bonen zijn klein, hoekig, beige met bruine strepen.
Struik/staak : staak ; laat ; op 23/07 nog geen bloei, 04/08 witte bloemen ; 01/09 kleine
peulen ; grappige rooskleurige peulen in trossen ; peul verkleurt naar gevlekt (foto)

Pole

801

Haubners fruhe dickfleischige

Bush

Struikprinses met witte bloemen en lange
rechte gele peulen. Goede opbrengst.
Een ontwikkeling van de gebroeders Albert
en August Haubner uit Worms-D-

804

Hewitt

Pole

Staakdroogboon met aparte zaden van het
type-coco bicolore.
Onbekende herkomst.
Witte bloemen en korte groene peulen die
donkergeel verkleuren bij rijpheid.

805

Liscek

Pole

Laatrijpende staakboon met witte bloemen
en brede lange peulen die pas rijp worden
rond ½ oktober. Witte peulen bij rijpheid,
daarna lichte rode vlekken. Productief.
Droogboon.
Mooie grote driekleurige bonen in wit en
twee tinten blauw.
Origine : Slovenië.

806

Cent pour un –Green pod

Bush

Struikprinses met groene peulen en gele
bonen.
Oud historische variëteit uit 1840 of vroeger.

810

Barangeonnier

Bush

Struikdroogboon met rood gevlekte peulen
en mooie bonen in roosrood met
donkerrode strepen en vlekken.
Landras uit de vallei van Barangeon , in het
noorden van Cher -F-

813

Tomatnaja

Pole

Halfstaakdroogboon met prachtige
tomaatrode bonen.
Laatrijpend maar productief.

815

Pale Grey Lavender

Pole

Productieve ½ staakboon met lila bloemen
en prachtige blauwgrijs gespikkelde bonen
met zwarte navel.

816

Rockwell

Struikboon met witte bloemen en witte
bonen met een tweekleurige vlek aan de
navel in roos-rood.
Herkomst onbekend, volgens sommige
bronnen zou een zekere Elisha Rockwell deze
boon rond 1800 hebben geïntroduceerd in
de States.

Bush

818

Juanita smith

Pole

Heel aparte staakboonvarieteit met lila bloemen en groene peulen die prachtig verkleuren van
groen-lichtpaars naar roodpaars.
Ook de bonen zijn apart : wit met zwarte spikkels.

819

Gray Eyed Greasy

Pole

Lina Sisco’s Bird Egg

Bush

Staakboon met mooie
tweekleurige zaden wit/grijsblauw
met zwarte navel. Productief.

831

Landras uit de States.
Genoemd naar een zekere Lina Sisco.
Borlotti-type struikdroogboon.

832

Red speckled fall

Pole

Staakprinses met groene peulen en zwarte
zaden. Mooie verkleuring van de peulen in
het najaar.

840

Yoeme Purple String

Pole

Mexicaanse staakboon met witte bloemen
en groene peulen. Zowel peulen als dopen droogbonen bruikbaar.
Aparte tweekleurige zaden.

842

Grand-Mère

Pole

Productieve staakboon met witte bloemen en groene ronde peulen waarvan de ‘bonen’
duidelijk zichtbaar zijn (opgezwollen). De peulen blijven heel lang draadloos, zelfs als ze
volgroeid zijn.
Mooie granaatrode kleine ronde zaden. Uit canada afkomstig.

846

Sultan’s Green Crescent

Pole

Staakprinses met fijne lange
kromme groene peulen.
Laatrijpend en productief.
Witte bonen.

849

Crochets de savoie III

Pole

Laatrijpende
staakprinses
met
gebogen
malse
peulen.
De zaden
zijn
beigebruin.

Peulenmix van jonge ‘crochets’ en ‘crochu’s’ oa Crochets de savoie

863

Green savage

Pole

Productieve en vroegrijpende staakboon met
lila bloemen en lange dunne groene peulen
die bij het rijpen een roze tint krijgen. Kleine
bruine zaden met een donkerbruine ring aan
de navel.
“Ontwikkeling uit 1949 als kruising tussen
‘Savage wonder’ en ‘Canfreezer’. Enorm
productieve prinsessenboon met zachte en
draadloze peulen.” Russell Crown in
“abeancollectorswindow”

872

Jaune du Perreux

Bush

Populaire boon met talrijke synoniemen :
‚Nain du Perreux‘ ‚Masterpiece‘ ‚Glory of
St-Andrew‘ ‚Nain de St-André‘…
Struikprinses met fijne lange rechte groene
peulen en lichtbruine zaden met bruinrode
ring aan de navel.
Op de markt gebracht door het bekende
Parijse zaadhuis Vilmorin-Andrieux rond
1900.

900

Tiramas violette

Pole

Roodviolette staakboon uit Tirana (Albanië)

De violetrode zijn ‚Tirana’s Violette‘

919

Ciocolatte

Pole

Laatrijpende staakboon met heel
bijzondere bonen : bij oogst in oktober
zijn de bonen roos en wit, maar binnen
enkele dagen verkleuren ze naar een
chocolade kleur ('of café au lait kleur),
een kruising van Max Nunziata uit
'Vache normande ' en een onbekende
staakvariëteit...Er valt nog af te wachten
of dit ras zaadvast is.

Vers geoogste bonen onderaan, na enkele dagen al
verkleuren ze naar chocolade
bruin en wit (foto boven)

927

Cesnjar I

Pole

Sloveense staaksnijboon met korte brede platte peulen. Laatrijpend.
Beigekleurige bonen met rode strepen.

928

Nezika-forellenbohne

Pole

Laatrijpende Sloveense
staakdroogboon met liloa bloemen
en kleurrijke peulen naargelang het
rijper worden.
Zaden beige met zwarte strepen.

930

Pragerhoff

Pole

Heel sterk verwant aan ‘Blauwe
Sloveens’ staakboon (025)
Staakprinses als peulen jong zijn,
later droogboon.

932

Sivcek

Pole

Bruinzadige staakprinses met bruine zaden.
Laatrijpend : bloei pas rond 15/08 en daarna kregen we volop massa’s bloemen gevolgd door
lange groene rechte peulen. Oogst vanaf 20 september.

933

Schneebohne

Pole

Great Lakes Special

Bush

Staakdroogboon ‘Sneeuwboon’,
‘Snowbean’ …
Staakboon van het Borlotto-type
met ‘sneeuwwitte’ bonen.
Origine onbekend, aangeboden door
zadenfirma ‘Deaflora’ uit Glindon, in
de deelstaat Brandenburg
(Duitsland)
“De sneeuwboon is een witte boon
met een delicate beige tint en
doorschijnende oudroze stippen,
zoals sneeuw die net aan het
ontdooien is en al de onderliggende
grond suggereert.
Tijdens het koken vallen de bonen
niet uit elkaar, ze behouden hun
vorm en zijn zacht als boter.” Ref.
Deaflora-2018-

943

Half-klimmende droogboon met lange
brede roodgevlekte peulen.
De bonen zijn driekleurig : een wit gedeelte
en een rood gedeelte met rose tot lichtrode
vlekken.

949

Surpasse Phénix

Bush

Een verbetering van ‘Phénix’ , een
struikprinses die rond 1900 werd
ontwikkeld door de zaadfirma CayeuxLeclerc uit Parijs.
Vuurrode bonen.
De oorspronkelijk ‘Phénix’ uit catalogus
Cayeux-Leclerc-1909‘Surpasse Phénix’ is een verbetering uit
1936.
We bekwamen een struikboon met lila
bloemen, grote bladeren en productieve
slangvormig gebogen lange vlezige peulen.
Er zijn meerdere ‘Phénix’ bonen in omloop :
‘Phénix à cosses jaunes’ ‘Phénix à grains
blanc’…

950

Sultan, Métis

Bush

Dit ras behoort tot de Métis groep : wit
langs een kant en oranjebruin aan de
andere zijde.
De groene peulen zijn lang en fijn : een
lekkere prinsessenboontje.
Struikvorm. Sterke groeier met bonen in
trossen.

952

Nain complet

Bush

Struikprinses met fijne groene peulen en
witte bonen.
Compacte groei.
Ontwikkeld en op de markt gebracht door
Parijs zaadfirma Vilmorin-Andrieux rond
1940.
“…zeer fijne pronsessenboontjes maar ook
als dopboon (flageolet) en droogboon…’
Kleurplaat in “Les Plantes Potagères” editie
1946 van VA.

962

Méridionale

Bush

Een ontwikkeling van het Frans zaadhuis
Vilmorin-Andrieux (F)- in 1941.
Struikdroogboon met mooie gekleurde
peulen en bonen.
“…heel interessant als lekkere droogboon
en ook omwille van zijn résistentie tegen
droogte…de bonen hebben een lekkere
kastanje smaak”
Catalogus Vilmorin-1941-

963

Métis des Alliés

Bush

Type Métis, ook wel “Maireau”
“Marocchino” genoemd en vermoedelijk
ontwikkeld door Camille Maireau ( 18871951) rond 1924.
Zoals alle Métis bonen zijn de peulen fijn en
lang. Iets laatrijpend.
Tweekleurige bonen in wit/bruin.

978

Perelka
Halfstaakboon tot 1,60 meter hoogte met witte bloemen en halflange peulen.
Prinsesboon indien jong geoogst, later droogboon.
Witte bonen. Type parelbonen.

Bush

979

Marvel of Nictaux

Pole

Nictaux is een stad in Canada.
Staakboon met paarse bloemen en lange
platte gekronkelde peulen.
De aparte platte zaden zijnbeigekleurig en
bruin gestreept.

987

Afghanische Rote

Bush

Productieve struikboon met lila bloemen en
gebogen peulen. Mooie paarsrode bonen
met witte vlekken.
Droogboon uit Afghanistan.

988

Mayacoba

Bush

Mooie geel gekleurde bonen uit Peru.
Vastkokende struikboon.

989

Gold und Silber

Pole

Productieve ietwat laatrijpende staakboon
met donkergroen blad, witte bloemen,
groene brede peulen en tweekleurige
bonen in goudgeel en zilverwit.
Origine onbekend. Lijkt een beetje op
‘Ciocolatte’.

998

Red Slippery Silk

Pole

Halfstaakdroogboon met rode
stengels en groene peulen die bij
het rijpen verkleuren naar
fuchsiarood.
Lijkt wat op Zimbabwe
Fuchsiaboon (004)

1000

Rosinha

Bush

Struikdroogboon uit Brazilë met witte
bloemen in trossen en roosrode peulen.
De bonen zijn beigeroos met rode
navelvlek.

1001

Nonna Agnes

Pole

Of ‘Tante Agnes’
Productieve halfstaakboon met paarslila
bloemen, paarse stengels, platte
decoratieve peulen en blauwe bonen.
Droogboon.

1002

Jalo Vermelho

Bush

Compact groeiende struikboon met kleine
peulen en wijnrode bonen.
Productief, laatrijpend.

1004

Roxinho (Small purple)

Bush

Struikboon uit Brazilië met witte bloemen
en roosrode bonen.
Droogboon.

1007

Ugandan (Naro)

Bush

Uit Oeganda en in onze streken heel
produductie staakboon met rode gevlekte
peulen en beigekleurige bonen met bruine
strepen.

1026

Marias schöne

Bush

Struikdroogboon met witte bloemen en
driekleurige bonen in wit en donkerrood
met roze vlekken.
Lijkt wat op Mariazeller-struik

1029

Rassacher Kipfler

Pole

Rumänische Schokoschecke

Pole

Staakboterboon met lila
bloemen en gele
gebogen peulen.
Kipfler : croissant
Onderaan , 2° van links
met gele gebogen peulen
is ‘Rassacher Kipfler’

1030

Staakdroogboon uit Roemenië
met lila bloemen, lange brede
peulen en tweekleurig bonen in
wit en chocolade bruin.

1031

Sannis Rote Kipfler

Bush

Struikdroogboon met dikke ronde rechte peulen en geen gebogen zoals de naam doet
vermoeden.(?)
1032

Schöne von Richingen

Pole

Staakboon met lila bloemen en platte
gebogen peul. De zaden zijn zwart met een
paarse schijn.
Historisch ras uit de streek van Bern-CHGebruik als snijboon

1036

Cyrus gray

Bush

Een struikboon ontwikkeld door Robert
Lobitz ( 1941-2006 ).
Cyrus is een stad bij Minnesota (USA)
Mooie bonen met lichtblauwe spikkels.

1041

Buxton Buckshot

Pole

Staakboon met lila bloemen, kleine
gebogen peulen met talrijke kleine aparte
lichtbruine bonen met donkerrode stippen.
De dik gezwollen bonen zijn duidelijk
zichtbaar in de peulen.

1046

Fürst Bismarck

Synoniemen : Prins Bismarck, Express.
Afkomstig uit Duitsland rond 1900. Verdere
origine onbekend maar voor het eerst
aangeboden door zaadfirma Ernst Benary in
1886.
Samenhandlung Ernst Benary (1896-1897) :
“Boon met lange brede peulen zonder
draden; vroege, extreem volle, peulen
vergelijkbaar met de Rheinischen ZuckerBrech, maar iets smallere, dikvlezig, mals en
uitstekend geschikt voor het inblikken van
witte bonen.”
(ref.Bohnen-atlas)

Pole

1054

Fagioli della Vigna

Bush

Synoniem : Fagioli della vigna a lungo
baccelo
Struikboon met zeer lange peulen tot 22
cm.productief. Oud italiaans ras
'Vroege variëteit, met talrijke peulen,
lichtgroene peulen, 20-22 cm lang met
beigegele zaden, met een bruine vlek aan
de navel. Een van de meest geteelde
variëteiten voor het oogsten van
prinsesbonen'
Catalogus Fratelli Sgaravatti-1937-

1056

Petit Potager

Bush

Struikprinses met fijne lange peulen en
witte bonen.
Historische variëteit uit de jaren 1920.

1057

Roi de l‘été

Bush

Struikprinses uit de jaren 1930. Ontwikkeld
door het bekende Parijse zaadhuis VilmorinAndrieux rond 1934.
Wijnrode bonen.
Ietwat laatrijpend.

1060

Mangetout du Bua

Bush

Struikprinses met lila bloemen en lange
rechte ronde peulen zonder draad. Goede
productiviteit.

1065

Don Carlos

Pole

Staakprinses ‘Don carlos’ is synoniem voor
‘Southern Prolific’, een Amerikaanse boon
die rond 1872 voor het eerst werd
aangeboden door de gerenomeerde
zadenfirma Landreth seed co. uit
Philadelphia.
Hij kwam in Europa terecht en werd daar
omgedoopt tot ‘Don carlos’.
Het is een raadsel waarom hij naar de opera
van Giuseppe Verdi genoemd werd.
Het is een productieve staakboon met
zachte lange groene peulen.

Tekening uit catalogus N.L.ChrestensenErfurt-1907

1069

Coco à la crême
Coco crème of Mangetout à la Crème is een Franse varieteit uit de jaren pre-1950.
We vonden een beschrijving terug in Revue Horticole “…” 1950.
Typisch zijn de fel geaderde crème-kleurige bonen met 1 of 2 gele of bruine stippen aan de
navel.
Het zijn krachtige en productieve struikbonen.

Bonen met hun typische 1 of 2 geelbruine stippen aan
de navel.

Bush

1074

Corée de Sang Hoon
Afkomstig uit Korea, meegebracht door de Koreaanse kok Sang Hoon Degeimbre van het resto
“L’air du temps” in Liernu (B). Een gift van Pascal Moreau, horticulteur uit Stave (B), bij
tomatenliefhebbers beter bekend als de ontwikkelaar van de tomaat ‘Ananas Noire’

Semipole

Een Koreaanse staakboon met prachtige gestreepte bonen in zwartblauw/wit.
Mooie Borlotto-achtige peulen. Flageolet of Droogboon.
Vroegrijpend en goed productief !

1082

Sacré Bleu

Halfstaakboon (160 cm hoog) met
rechte groene peulen, lichtjes
gekleurd, tamelijk laatrijpend : rond
15 augustus verschijnen de eerste
peulen. De bonen zijn vers blauw en
verkleuren uiteindelijk naar
zwartblauw, maar minder snel dan
alle andere ‘blauwe’ rassen.

Verse bonen bovenaan, onderaan droge bonen
van een jaar ervoor

Pole

1119

Ernie’s Big Eye

Bush

Struikdroogboon met lila bloemen
en brede platte peulen. Goede
productiviteit.
Type ‘Jacob’s cattle’ maar dan in
groter formaat.

Boven ‘ernie’s Big Eye’ met onderaan ‘Maseleta’

1121

Karachaganak

Semipole

Atlas wax

Pole

Half-staakboon tot 180 cm hoog met
licht lila kleurige bloemen en mooie
driekleurige bonen in wit en
blauwzwart met beige vlekken.
De brede korte peulen worden
gebruikt als snijboon. Ook als
droogboon.
Karachaganak ligt in Kazachstan
(Centraal Azië)

1123

Een apart Pools ras met lange gele brede peulen, type ‘Meraviglia di Venezia’ : lila bloemen,
gele en rose stengels, beige zaden met aan de navel een ‘arendsmotief’ ( zie bij “Aquila’s”). De
gele peulen krijgen bij het rijpen mooie rode stippels en vlekken.
De naam is goed gekozen want de ranken klimmen tot 4-5 meter hoogte.
Rijpt in augustus/september.

1128

Enfant de coeur de Arnald-Aosta

Pole

Italiaans lokaal ras uit de Aosta
streek.
De naam betekent ‘Misdienaar uit
Arnald’, verwijzend naar het
rood/witte kleed van een
misdienaar.
Staakboon met witte bloemen,
groene lange peulen tot 20 cm
lengte en mooie tweekleurige bonen
in rood/wit.
De groene peulen verkleuren bij
rijpheid naar zuiver wit.
Gebruik als droogboon. Productief
maar laatrijpend ( septemberoktober)

1131

Colori del vanoi

Pole

Italiaanse lokale varieteit in
bruin/wit uit de vallei van Vanoi.
Staakdroogboon met grote lange
vlezige peulen die bij rijpheid
witgroen worden.
‘Pipo del Señorito’ (1175) is een
spaanse variêteit die heel erg
verwant is met dit ras.

1133

De la Bereta

Pole

Maseleta

Pole

Italiaanse droogklimboon met
prachtige zaden in zwartblauw/wit,
peulen krijgen bij rijpheid paarse
vlekken/strepen.
Deze varieteit uit Belluno is
afkomstig van een familie met de
naam Bereta.

1147

Staakboon Maselèta, vrij vertaald
‘blozende wang’. Dit is een mooie
tweekleurige boon, teruggevonden
in Fonzaso (Italia) door de ”Coltivar
Condividendo Associaton”.” De
plant is klimmend, laatrijpend, met
witte bloemen en gelige peulen. De
zaden zijn rond, half wit en half
roos/baksteenkleurig. Door hun
uitstekende smaak zijn ze geschikt
voor een weelderige pasta met
bonen in Venetiaanse stijl, men kan
ze ook gewoon koken om ze puur te
proeven.”

1160

Cosarucciari di Sicili

Bush

Siciliaans landras uit de streek van
Scicli.
In het Siciliaans dialect betekent
‘Cosarucciari’ zoet, dus de zoete van
Sicilië.
Struikboon met witte bloemen en
brede platte peulen en tweekleurige
witte bonen met roosbruine
verkleuring aan de navel.
Hij wordt in meerdere traditionele
Siciliaanse gerechten gebruikt.

1172

Superdeuil

Bush

Struikprinses met witte bloemen en
lange fijne ronde peulen.
Sterke groeier. Laatrijpend.

