
Struikheide 

 

 

• Wetenschappelijke 
naam : Calluna vulgaris 
Familie: Heifamilie, 
Ericaceae 

 



• Beschrijving 

 
Afmeting: 20 tot 100 cm. 
Levensduur: 
Overblijvend. 
Bloeimaanden: Juli t/m 
september. 
Wortels: De wortels 
gaan meestal niet dieper 
dan 10 tot 20 cm. 
 



• Stengels:     
    De stengels zijn sterk 

vertakt. Jonge planten 
hebben een korte, min of 
meer opgerichte 
hoofdstengel en liggende 
tot opstijgende, 
tegenover elkaar staande 
en in een kring 
uitgespreide zijtakken, die 
vaak bijworteltjes 
vormen. Vanaf ongeveer 
7 jaar vormen ze een 
stammetje met forse 
zijtakken. Vaak vormt 
Struikhei uitgestrekte 
matten. 
 



 

 

• Bladeren: De niet 
gesteelde bladeren blijven 
in de winter groen en zijn 
1 tot 4 mm lang. Ze staan 
tegenover elkaar en zijn 
lijnvormig tot langwerpig. 
Ze staan in 4 rijen en 
bedekken elkaar als 
dakpannen. Aan de voet 
zijn ze in 2 priemvormige 
oortjes verlengd. 
 



• Bloemen: De paarsrode, 
roze of soms witte 
bloemen vormen naar 1 
kant gekeerde, dichte 
trossen. De kelkbladen zijn 
vrij en kroonbladachtig. Ze 
zijn langer dan de echte 
kroonbladen. De 4 
kroonbladen zijn met 
elkaar vergroeid. Ze 
hebben dezelfde kleur als 
de kelkbladen. De 
bloemen bevatten 8 
meeldraden. 

 



 
• Biotoop 

Bodem: Zonnige, soms licht 
beschaduwde plaatsen op 
droge tot vochtige, 
voedselarme, zure, kalkarme 
grond (zand, leem, grind en 
hoogveen). 
Groeiplaatsen: Heide, 
hellingen, duinen, schraal 
grasland, bossen, 
spoorbermen, bermen, 
zandafgravingen, greppels, 
aangevoerd zand, 
spoorwegterreinen, verlaten 
zandakkers, op mosbulten in 
levend hoogveen, langs 
heidevennen en oud 
veenmosrietland. 
 



 

 

Verspreiding 

Wereld: In Europa, behalve in het meest zuidoostelijke 
deel. Ook in Noord-Marokko en op enkele plaatsen 
in Klein-Azië en West-Siberië. Ingeburgerd in 
oostelijk Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland. 

Vlaanderen: Vrij algemeen tot algemeen. Het meest in 
de Kempen. 
 Rode lijst. Achteruitgaand.  
 



• Gebruik en legende 

 

• Calluna komt van het Griekse Kalluna=borstelen 
verwijst naar het gebruik op het platteland van 
stevig om een steel vastgebonden heidetwijgen als 
bezem   

• Uitzonderlijk rijkbloeiende heide gedurende 
augustus en september zou gevolgd worden door 
een strenge winter 

• Het verbranden van struikheide zou regen brengen    

 



• Gedroogde heidebloesem kan gebruikt worden als 
vervanger van thee 

• Scheuten kunnen in de plaats van hop gebruikt 
worden om aroma te geven aan bier 

• De Kelten bereidden ook een bedwelmend brouwsel 
van heide en mengden het met wilde honing om het 
te drinken tijdens hun feesten 

• Meest legendarisch is het recept van de Picten 

 

 

 


