
Rode zonnehoed 

Synoniemen: rudbeckia, purper-zonnehoedje 

Wetenschappelijke naam: Echinacea pallida 

Familie: Composieten (Asteracea) 

Habitat 

De rode zonnehoed is in Noord-Amerika inheems op de droge prairie van de zuidelijke staten, van 

Alabama tot Texas. Ook in de lichte loofbossen van de staten in het midden en westen van de VS 

komt hij voor. 

Bestanddelen 

Echinacine, etherische olie, hars, bitterstoffen, phytosterinen, inuline, polysacchariden en het 

bacteriostatisch werkende echinacoside. 

 Bekijk afbeelding op volledig scherm 

Alle planten 
Beschrijving 
De uit Amerika afkomstige echinacea bloeit van juni tot sep-tember. Bijna de hele zomer door 

verandert hij onze tuinen in een roze en purperkleurige zee van bloemen. Hij wordt bij ons vooral 

geteeld als sierplant en kan tot een meter hoog worden. Bovenaan de stengel zit een enkele grote, 

niet over het hoofd te ziene, samengestelde bloem. De spanning tussen de bruinoranje buisbloemen 

en de rose-purperen lintbloemen kenmerkt de eigenzinnige schoonheid. In volle bloei omringen de 15 

tot 20 slap afhangende blaadjes de kegelvormig opbollende bloembodem als de rand van een hoed. 

Het bijzondere van de bloei van de rode zonnehoed blijkt ook uit de speciale manier van geur 

afscheiden. Bij het begin van de bloei, als de tongen van de lintbloemen naar boven staan, heeft het 

korfje amper geur. In volle bloei buigen de tongen wat terug en gaan iets slap naar beneden 

hangen. De bloem produceert nu een fijne honinggeur die bijen, vlinders en andere insecten aantrekt. 

Als de schijfbloemen van het korfje door de ijverige helpers zijn bestoven krijgt de geur een 

vanilleachtig aroma. Vooral op winderige dagen vergt de bijna walnootgrote bloem veel van de 

draagkracht van de slanke, ruw behaarde stengel. Ook de lancetvormige loofbla-deren van de rode 

zonnehoed zijn sterk ruw behaard. Met zijn diep de grond ingaande penwortel groeit hij in Noord-

Amerika met name op de droge kalkhoudende grond van de prairie en op stukken zandgrond. Bij ons 

groeit de rode zonnehoed goed op bijna elk soort tuingrond.  

 

 

https://www.dr.hauschka.com/nl_NL/achtergronden/laegeplanter/de-rode-zonnehoed/

