
 

Rozengeur en maneschijn
Zelf rozenparfum maken 
Zelf parfum maken is een leuke bezigheid. Het kost ook behoorlijk veel tijd. We 
starten hier op de BSO en je mag het vervolgens thuis, of later deze week 
afmaken. Het parfum heeft tijd nodig om goed de geur te kunnen ontwikkelen. 
Je geduld zal wel beloond worden; een heerlijke rozengeur!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• ongeveer 250 gram sterk geurende 
rozenblaadjes (vijf theekopjes)

• een pan met deksel 
• klein glazen bakje
• 3 deciliter gedistilleerd water

• zeef (nylon kous of koffiefilter)
• schone flesjes
• evt. trechter om flesjes te vullen

Wat heb je nodig?

Kijktip
In dit filmpje wordt aloë vera gel gebruikt, maar dit hoeft uiteraard niet!

• https://www.youtube.com/watch?v=RTtwvw0zQM4

Aan de slag!
Let op: Houd er rekening mee dat het even duurt voordat de parfum klaar is. Het moet ongeveer 30 minuten 
koken, en hierna moet het ook nog afkoelen. 

Het is belangrijk dat de rozenblaadjes sterk geuren. Kies dus blaadjes van geurende rozen. Snijd de witte 
stukjes onderaan het blad weg (als die er zijn) en kneus de blaadjes een beetje voordat ze de pan in gaan. 
Giet het water in de pan en roer de rozenblaadjes een beetje heen en weer, zodat ze goed onder water 
liggen. Ga dan als volgt te werk:

• Leg een glazen bakje middenin de rozen en leg de deksel ondersteboven hier bovenop. Er moet een 
opening ontstaan die niet te groot en niet te klein is (zie filmpje). Dit zorgt er voor dat er een condens 
ontstaat, waardoor er een hele pure parfum zal ontstaat.

• Zet de pan op het vuur en laat het ongeveer 30 minuten koken op laag vuur. Het gaat er om dat alle 
rozenblaadjes hun kleur hebben verloren.

• Laat dit goed afkoelen.
• Pak het glazen schaaltje met rozenwater uit de pan, en giet dit in een trechter of maatbeker. Hiermee 

giet je het in een schoon (parfum)flesje. 

 



 

Tip:
Lege parfumflesjes met een dopje zijn erg geschikt, maar mogelijk kun je ook lege afsluitbare flesjes kopen 
bij drogist of apotheek.

 


