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I. Wat is het project ? 



Geneeskrachtige planten 

Die actieve bestanddelen worden aan de plant onttrokken 
(door weking in olie, aftreksels, afkooksels, distillatie …). 



Welke heelkruiden gebruikte men in 
de middeleeuwen?  

Karel de Grote 
(747?-814) 

• Karel de Grote 
hervormde het onderwijs 
en de cultuur in het 
Frankische rijk. 

• Hij verordende om 
elk koninklijk 
domein te voorzien 
van een tuin met 
geneeskrachtige 
planten. 



Veel recepten zijn heel oud. Maar in de middeleeuwen stellen 
sommige auteurs ook nieuwe bereidingen samen, bijvoorbeeld abdis 

Hildegard van Bingen (1098-1179). 

De abdij van Rupertsberg (Duitsland) 



CONDENSOR 
(KOELBAD) 

FLORENTIJNSE VAAS 
DISTILLEERKOLF 

WORDT VERWARMD 



De kunst van de distillatie was al bekend in de Griekse 
oudheid, maar werd verfijnd in de Arabische wereld.  

Avicenna  of Ibn Sina (980-1037) 





Lavendel 
 (Lavandula angustifolia of stoechas) 

Het woord lavandula komt van het Latijnse lavare, wassen, omdat de 
plant gebruikt werd voor het toiletmaken en voor de was. 

In de middeleeuwen werd lavendel voorgeschreven tegen allerlei 
kwaaltjes, bijvoorbeeld om luizen te bestrijden. 

Vandaag wordt lavendel vooral gebruikt tegen angstgevoelens en 
andere psychische problemen, maar ook tegen krampen en spierpijn. 



Een verwarmingskom 

Een plastic 
lepeltje 



Bijenwas is een stof die 
uitgescheiden wordt door bijen 
om de honingraten te maken. 

Was wordt aangemaakt 
door klieren in het 
achterlijf van de bij. 



Goudsbloem 
(Calendula officinalis) 

De naam calendula komt van het Latijnse calendae, de kalenden 
of de eerste dag van de Romeinse maand, wellicht omdat de 
bloemkelk zich opent en sluit in functie van het zonlicht. 

Goudsbloem heeft een helende werking en is goed tegen 
ontstekingen en brandwonden, … 
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Echte heemst 
(Althaea officinalis)  

De Latijnse naam althaea komt 
van het Griekse althaïnô 
(ἀλδαίνω), genezen, sterker 
maken. 

De wortel van de echte heemst wordt gebruikt tegen hoest en keelpijn. 
Kinderen kunnen er ook op knabbelen om de tandengroei te 
bevorderen. Vroeger, nu niet meer, gebruikte men heemst om 
snoepgoed (spekken of marshmallows) te maken. 



Posologie: 2 tot 3 lepeltjes siroop per dag 

Gebruik: tegen (vooral droge) hoest 

Ingrediënten : 4 gr wortel van gedroogde 
heemst, 100 ml water, 100 g suiker. 

Bereiding: meng alle ingrediënten in een 
pot en laat een tiental minuten koken. Roer 
regelmatig met een houten lepel. 
Filter het mengsel. 
Giet het warme mengsel in kleine potjes en 
sluit die hermetisch af. 



Ingrediënten: 20 ml rozenaftreksel, 1 
koffielepel bijenwas, 1 koffielepel honing, 1 
koffielepel pulp van aloë vera 

Bereiding: 
Smelt in een verwarmingskom (op stand II) 
de bijenwas in het rozenwater. Als alle 
korreltjes gesmolten zijn, voeg je de honing 
toe. Goed mengen. Dan mag de aloë vera 
erbij. Giet het vloeibare mengsel in een 
potje. Eens opgesteven is de balsem klaar 
voor gebruik. 
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Samenwerking met  het  
Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 



II. Hoe werd het ontwikkeld ? 

Subsidies :  

- MEI-OKT. 2013 :  

- Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
 (Innoviris : « Jongeren warm maken voor wetenschap ») : 
 2800 eur. 

- Stichting Paul, Suzanne, Renee Lippens beheerd door de 
Koning Boudewijnstichting : 2500 eur.  

=> materiaal + 17 gratis workshops 
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Subsidies :  

MEI-OKT. 2013 : INNOVIRIS & STICHTING LIPPENS (5300 EUR.) 

(2014 : AKCESS BY PROMETHEA : NIET GELUKT) 

OKT. 2015 - MEI 2016 : INNOVIRIS (4900 EUR.) 
=> Vorming van 3 Nederlandstalige animators + promotie + 30 
gratis workshops 
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Mei – okt. 2013 : 17 gratis workshops (FR) 
Mei – okt. 2014 : 7 betalend (FR) 
Mei – okt. 2015 : 10 betalend (FR) 
Mei – okt. 2016 : 18 gratis & 5 betalend (FR) 

      13 gratis & 2 betalend (NL) 

-   
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- Samewerking met C.C. De Rinck 
Schoolprogrammatie 
⇒ 11 (betalende) workshops voor lente 2017 

- Uitbreiding naar associaties. 2014 : Centre 
d'Accueil Social Abbé Froidure (Spullenhulp vzw) 
2015 : vzw L’Autre Lieu 

- Try out voor individuele (volwassenen) op zondag 
16 okt.  










