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bijzondere

Nu bestellen bij Groei & Bloei: zes bijzondere bonenrassen. 
Bonen zijn leuk om zelf te telen. De planten zijn decoratief, 
de teelt is niet moeilijk en in een redelijke zomer heb je een 

goede opbrengst. Vanaf mei kun je ze zaaien.

perziebonen, snijbonen, bruine bonen … hoe 
verschillend ze er ook uitzien, ze zijn afkomstig 
van dezelfde plant: Phaseolus vulgaris. Alleen 
de pronkboon is een buitenbeentje, die heet 

officieel Phaseolus coccineus. 
Van elke bonensoort zijn er lage en hoge rassen.
•	 De	 lage	 types	 (stam-	of	 struikbonen)	worden	35	 tot	
45	cm	hoog.	Ze	groeien	(en	bloeien)	snel	en	je	kunt	ze	
zaaien tussen begin mei en eind juli.
•	 Hoge	 bonen	 worden	 stok-,	 staak-	 of	 klimbonen	
genoemd.	 Ze	 slingeren	 zich	 rond	 een	 stok	 of	 via	 een	
hekwerk	 de	 lucht	 in,	 waarbij	 ze	 een	 hoogte	 van	 2,5	m	
kunnen	halen.	Hierdoor	hebben	ze	wat	meer	 tijd	nodig	
om	 tot	 wasdom	 te	 komen	 dan	 hun	 kortere	 collega’s.	
De	bloei	(en	dus	de	oogst)	valt	dan	ook	wat	 later.	Daar	

tegenover staat dat de opbrengst hoger is. Stokbonen kun 
je zaaien vanaf begin mei tot eind juni.

Rassen
Veel	bonen	zijn	allround.	Dat	wil	zeggen	dat	je	in	een	jong	
stadium	de	peul	eet.	En	als	die	peul	wat	taai	en	draderig	
wordt,	 eet	 je	 de	 verse	 dopboon	 (de	 nog	 zachte	 zaden	
binnenin).	 Laat	 je	 de	 peulen	 nog	 wat	 langer	 hangen,	
dan	verdrogen	ze	en	oogst	 je	de	bonen	als	 ’droogboon’.	
Droogbonen	zijn	zo	hard	(en	droog)	dat	ze	lang	kunnen	
worden	 bewaard.	 Ze	 moeten	 voorgeweekt	 en	 vrij	 lang	
gekookt	worden	voor	ze	eetbaar	zijn.	
De	laatste	tijd	komen	er	steeds	meer	rassen	op	de	markt	met	
specifieke	kwaliteiten.	Zo	maakt	het	ene	ras	bijvoorbeeld	
extra	 dunne,	 slanke	 peultjes	 zonder	 boontjes	 (zaden)	
binnenin. Een ander ras vormt juist dikke, draderige 
peulen met een grote, smakelijke dopboon. 

Zaaien
Alle	 bonenrassen	 worden	 op	 dezelfde	 manier	 gezaaid.	
Omdat het koukleumen zijn moet je daar niet te vroeg mee 
beginnen.	De	grond	mag	ook	niet	te	nat	zijn,	want	dan	rotten	
de	zaden	gemakkelijk	weg.	Pronkbonen	kunnen	overigens	
beter	 tegen	 koel	 en	 nat	 weer	 dan	 sperzie-	 en	 snijbonen.	
Hun	wat	grotere	bloemen	(wit,	rood	of	zalmroze)	zijn	ook	
eetbaar en hebben een zoete bonensmaak. 

In potjes
De	 bonen	 in	 huis	 voorzaaien	 geeft	 de	 meest	 zekere	
opkomst.	Vul	potten	of	bakjes	met	 zaai-	 en	 stekgrond	of	
met	potgrond	waaraan	je	een	vijfde	deel	grof	zand	toevoegt	
(zo	kan	het	teveel	aan	water	gemakkelijk	weglopen).	Zaai	
niet	eerder	dan	1	mei	en	duw	de	bonen	1	tot	1,5	cm	diep	
in	de	grond.	Geef	voorzichtig	water,	de	grond	mag	vochtig	
maar	niet	nat	zijn.	Zet	de	potjes	bij	kamertemperatuur	 in	

Onder I De peulen 
en zaden (roze 
met een donkere 
tekening) van P. 
coccineus Sunset.
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een	zonnige	vensterbank.	De	bonen	kiemen	binnen	zeven	
tot tien dagen. Na het kiemen hebben ze meer vocht nodig. 
Bonen groeien snel, acht tot veertien dagen na het kiemen 
kun je ze buiten uitplanten.

Ter plaatse
Zaai	je	de	bonen	liever	ter	plaatse,	wacht	dan	tot	half	mei	en	
kies	een	week	waarin	het	niet	te	veel	regent.	Zaai	1	tot	1,5	
cm	diep	en	leg	wat	vliesdoek	of	gaas	over	de	zaaisels,	want	
vogels en muizen vinden de kiemende bonenzaden erg 
lekker.	De	kieming	duurt	twee	tot	drie	weken,	afhankelijk	
van de grondtemperatuur. Als de zaailingen drie tot vier 
blaadjes hebben, zijn ze niet langer aantrekkelijk voor hun 
belagers	en	hoeven	ze	niet	meer	te	worden	beschermd.	

In de tuin
Bonen	hebben	weinig	voedsel	nodig.	Omdat	ze	 in	staat	
zijn om stikstof in de bodem te binden, zorgen ze daar 
gedeeltelijk zelf voor. Afhankelijk van de grondsoort kun 
je	eventueel	wat	algemene	groentemest	geven	en	op	zure	
grond	wat	kalk.	
Stambonen	zaai	of	plant	je	in	een	rij:	elke	5	cm	1	plantje	
of	 elke	 20-25	 cm	 5	 boontjes	 of	 zaailingen	 bij	 elkaar.	
Die	 laatste	 manier	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	 planten	 elkaar	
vasthouden en minder snel omvallen. 
Stokbonen	 teel	 je	 langs	 stokken	(4	 tot	5	bonen	bij	elke	
stok)	of	langs	een	hekwerk	(om	de	6	tot	8	cm	1	boon	of	
zaailing).	Stokken	zet	je	op	50	cm	afstand	van	elkaar,	

Tip 1 
Trek de planten bij het opruimen na de oogst niet 
uit de grond, maar knip ze af en laat de wortels 
zitten. Zo kan de stikstof die is opgeslagen in 
kleine knobbeltjes aan de wortels beschikbaar 
komen aan planten die erna groeien. Ruim je 
ze toch liever helemaal op, gooi ze dan op de 
composthoop want daar doen ze goed werk. 

Tip 2
Heb je eenmaal bonen in je tuin, dan kun je er zelf 
heel goed zaden van oogsten. Zet de verschillende 
rassen dan niet te dicht bij elkaar, want bonen 
kruisen onderling gemakkelijk. Voor het oogsten 
van zaden behandel je de bonen net zoals bij de 
teelt van droogbonen, inclusief het invriezen en 
nadrogen. Als je de zaden koel, donker en droog 
bewaart, blijven ze drie jaar kiemkrachtig.

Boven I Stok-
bonen worden 
soms 2,5 m hoog.  
Links I In de volle 
grond zaai je pas 
na half mei.  

Links I Acht tot 
veertien dagen na 
het kiemen kun 
je de zaailingen 
buiten uitplanten.
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in een dubbele rij die je bovenin met elkaar verbindt of in 
een	wigwamvorm.	Soms	moet	je	stokbonen	in	het	begin	
even helpen zich vast te maken aan stok of gaas, als ze 
eenmaal houvast hebben doen ze de rest zelf. 

Oogsten
Teel je bonen voor de verse peul, dan kun je over een 
periode	van	twee	tot	vier	weken	meerdere	keren	oogsten.	
Wil je een meer gespreide oogst, zaai dan elke drie of vier 
weken	een	kleinere	hoeveelheid.
Voor de oogst van verse dopbonen laat je de peulen langer 
hangen. Bij de oogst zijn de peulen nog zacht, maar er 
zitten al dikke zaden in. 
Droogbonen	oogst	je	pas	als	de	planten	en	de	peulen	droog,	

dor en bruin zijn. Omdat de peulen tijd nodig hebben om 
te	rijpen	en	te	verdrogen,	moeten	ze	altijd	in	mei	worden	
gezaaid. Knip de planten in september/oktober af, bind 
ze	 in	 bosjes	 en	 hang	 ze	 op	 een	warme,	 luchtige	 plaats.	
Na	een	paar	weken	kun	je	de	bonen	gemakkelijk	uit	de	
peulen	halen.	Eventueel	laat	je	de	bonen	nog	een	weekje	
nadrogen.	Zijn	ze	goed	droog,	doe	ze	dan	in	een	zakje	en	
leg	 ze	48	uur	 in	de	vriezer.	Daarmee	maak	 je	 eventuele	
eitjes	van	de	bonenkever	onschadelijk.	Laat	droogbonen	
na deze korte vriesperiode nog een paar dagen gespreid 
nadrogen.	Daarna	kun	je	ze	in	een	pot	op	een	droge,	koele	
en	donkere	plaats	zeker	een	jaar	bewaren.

Tekst Diana Stek

Lezersaanbieding
Je kunt nu zaad bestellen van:
1  P. vulgaris Rheingold. Gele, 
zacht smakende stoksnijboon. 
2  P. vulgaris Goldelfe, een gele, 
klimmende sperzieboon. 
3  P. vulgaris Borlotti, de 
beroemde Italiaanse klimboon 
met fraai gevlamde peulen. 
Wordt vooral als droogboon 
gebruikt.
4  P. coccineus Sunset. 
Klimmende pronkboon met 
zalmroze bloemen. Roze zaden 
met zwarte tekening. In een jong 
stadium eetbaar als snijboon, 
daarna als dop- of droogboon. 
5  P. coccineus Policeman’s 
Boots. Een pronkboon met 
gitzwarte bonen, die vooral droog 
worden gebruikt. Fraaie klimmer 
met rode bloemen. 
6  P. vulgaris Chabarowsk, 
een klimmer met groenpaars 
gevlamde peulen. Eetbaar als 
snijboon (de jonge peulen) als 
dopboon en als droogboon. 

De hier genoemde variëteiten 
kosten € 2,95 per zakje (inclusief 
verzendkosten). Maak het totale 
bedrag over naar Speciale  
Zaden, rekeningnummer 
NL32 RABO 0128086718. 
Vermeld behalve de gewenste 
zaadnummers ook het nummer 
van Groei & Bloei (5). Attentie: 
vermeld bij je bestelling altijd 
je huisnummer + postcode en 
stuur tegelijkertijd een mail naar 
zaaien@groei.nl, met vermelding 
van je bestelling, volledige naam 
en adres.
Meer zaden bestellen via G&B? 
Ga naar www.groei.nl.

1 I P. vulgaris 
Rheingold.
2 I P. vulgaris 
Goldelfe.
3 I P. vulgaris 
Borlotti.
4 I P. vulgaris 
Sunset.
5 I P. coccineus 
Policeman’s 
Boots.
6 I P. vulgaris 
Chabarowsk.

]

1 2 4

5

6

3

Foto: Gerald Joren Foto: Nova Photo Graphik

Foto: GAP Photos 

Fo
to

: G
A

P 
Ph

ot
os

Fo
to

: G
A

P 
Ph

ot
os

  
Fo

to
: S

or
en

 H
ol

t  


