
 

Geurwater maken 
Bloemblaadjes en water in een koffiefilter 
 
Bloemen zien er niet alleen mooi uit, ze ruiken ook lekker! Wil je weten hoe jij net zo lekker 
kan ruiken als bloemen? 
 

Wanneer je naar school fietst of op bezoek gaat bij een vriendje of vriendinnetje, kom je 
vaak bloemen tegen. Vooral in de lente en de zomer zie je ze veel. Het is dan lekker weer en 
dan bloeien ze het beste. 

Bloemen ruiken vaak erg lekker. Insecten vinden dat ook. De bij bijvoorbeeld, hij is dol op 
het zoete nectar wat binnenin de bloem zit. 

In de bloemen zit een ‘stofje’ dat lekker ruikt. Daar kun je ook wat anders mee doen. 
Geurwater maken bijvoorbeeld! 

Voordat je  echt de parfum kan maken moet je alvast een paar dingen klaarleggen: een 
bekertje, heet water, een leeg glas, een koffiefilter, een schaar en dan, het belangrijkste, 
de bloemen. Zoek lekker ruikende bloemen. 

Als de bloemen geplukt zijn gaan we echt beginnen. De bloemblaadjes knip je met de 
schaar in kleine stukjes. Als je genoeg kleine blaadjes hebt, pak je het koffiefilter. Daar doe 
je dan de kleine blaadjes in. Het koffiefilter met de blaadjes doe je in een leeg glas. Nog wat 
extra blaadjse erbij…  

We doen nu warm water in het koffiefilter en knijpen het filter dan uit. Je moet wel 
uitkijken, want het water kan nog erg warm zijn.  

Nu druppelt het water in het glas. Wat ruikt dat al lekker! 

Het geurtje is nu bijna klaar. We doen het in een mooi potje. Als je een beetje op je armen 
en in je nek spuit ruik je heel lekker! Spuiten maar! 
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