
Locatie
Symposium 
Science Center
Mekelzaal
Mijnbouwstraat 120, Delft
www.sciencecentre.tudelft.nl

Kruidenworkshops, demonstraties  
en herboristenmarkt
Poortlandplein 6, Delft
www.botanischetuin.tudelft.nl

Deelnameprijs en aanmelding  
Go Herbal, dé kruidenbeleving!
Deelnameprijs inclusief symposium, 
lunch, kruidenworkshops, 
demonstraties, herboristenmarkt en 
toegang Botanische Tuin Delft € 75,-. 
NVF-leden ontvangen € 7,50 korting. 

Voor iedereen die zich aanmeldt 
vóór 5 augustus 2017 geldt een 
vroegboekkorting van € 7,50. Alleen het 
middagprogramma (kruidenworkshops, 
demonstraties en herboristenmarkt) 
bijwonen? Dan zijn de kosten € 7,50 incl. 
toegang Botanische Tuin Delft.

Aanmelden
Aanmelden symposium ochtendpro-
gramma Go Herbal, dé kruidenbeleving! 
via goherbal@herboristengilde.nl.  
Het is niet nodig jezelf voor het 
middagprogramma aan te melden.

Go Herbal,
dé kruidenbeleving!

Zaterdag 23 september 2017
Botanische Tuin Delft

Botanische Tuin Delft 
1917-2017
De Botanische Tuin van de Technische Universiteit 
Delft is de eerste technische botanische tuin van 
Nederland. Net als het Herboristengilde, viert 
de Botanische Tuin dit jaar een jubileum, maar 
deze van maar liefst 100 jaar! Een prachtige 
gelegenheid dus om samen de handen ineen te 
slaan en een inspirerende omgeving te bieden 
voor Go Herbal, dé kruidenbeleving! 

De prachtige landschappelijke tuin is ontstaan 
uit de behoefte om planten te kweken voor 
onderzoek en onderwijs in de technologische 
toepassingen van gewassen uit alle 
klimaatzones. Te zien zijn o.a. het arboretum, 
een smakelijk bed van eetbare bloemen, 
kruidenakkers en planten, die gerangschikt zijn 
naar een gebruiksthema.
Verder zijn diverse presentaties, zoals die over 
Linnaeus alsmede de Museumshop de moeite 
waard.

Bezoekadres:
Poortlandplein 6
2628 BM Delft
www.botanischetuin.tudelft.nl
Tijdens Go Herbal, dé kruiden-
beleving! is de tuin geopend 
van 09.00 - 17.00 uur.

Vervoer
OV: bushalte ‘Botanische Tuin’, 
bussen 60 en 80 
Auto: A13, afrit 9 Delft,  
richting centrum Delft

Parkeren
- Poortlandplein
- Schoemakerstraat
- Zuidplantsoen



Kruiden bieden vele voordelen en passen in een 
natuurlijke manier van leven. Al eeuwenlang 
worden kruiden daarom ingezet voor onze 
gezondheid, persoonlijke verzorging, voeding en 
ons welzijn. 

Als moderne herboristen (opgeleid 
kruidenkundigen) en leden van het 
Herboristengilde werken we niet alleen vanuit 
deze overlevering van kennis. We maken ook 
gebruik van wetenschappelijke informatie. 
Tevens verdiepen we ons in de nieuwste 
ontwikkelingen in ons vak, zodat we kruiden 
op een zorgvuldige manier kunnen inzetten. 
Daarnaast delen we op 
inspirerende en 

creatieve wijze kennis met anderen en zorgen we 
ervoor dat kruiden de aandacht krijgen, die deze 
verdienen.

We nodigen je daarom graag uit om met 
ons het 10-jarig Herboristengilde jubileum te 
vieren op zaterdag 23 september 2017 in de 
Botanische Tuin in Delft. Tijdens het symposium 
zullen kruidendeskundigen uit binnen- en 
buitenland boeiende presentaties verzorgen over 
uiteenlopende onderwerpen. 

Interesse? Meld je op tijd aan voor het 
symposium op goherbal@herboristengilde.nl, 
want vol is vol!

De middag staat in het teken van inspirerende 
workshops, de herboristenmarkt en het 
kennis maken met hoe herboristen invulling 
geven aan het vak. Op de markt zijn tevens 
aanverwante bedrijven aanwezig. Kortom, je 
voelt, ruikt, proeft en beleeft kruiden! Wil je 
alleen naar het middagprogramma komen, 
dan hoef je jezelf hiervoor niet aan te melden. 

We kijken er naar uit om je te ontmoeten 
tijdens Go Herbal, dé kruidenbeleving!  
Graag tot dan!

Meer informatie:  
www.herboristengilde.nl

  Programma  
08.30-09.00u. Ontvangst Mekelzaal, Science Center Delft 

(achterzijde Botanische Tuin)

09.00-09.05u. Opening symposium door Marga Boutkan, 
voorzitter Herboristengilde

09.05-09.30u. 100 jaar Botanische Tuin Delft  
Bob Ursem, wetenschappelijk directeur

09.30-10.05u. Herbal treatment of children.  
A brief review of some wonderfully effective 
herbs for treating common ailments in children 
including methods of administration.  
Anne McIntyre, herborist, schrijfster 
kruidenboeken, lid FNIMH +MAPA

10.05-10.40u. Hoe herken ik kwalitatieve/goed werkzame 
voedingssupplementen? Prof. Kris Demeyer,  
Vrije Universiteit Brussel en docent SYNTRA

10.40-11.05u. Koffiepauze

11.05-11.40u. Bijzondere kruidenextracten in de 
AromaTherapie® - CO2 extracten in 
perspectief 
Madeleine Kerkhof, De Levensboom,  
Expert Complementaire (Aroma)Zorg

11.40-12.15u. Beyond the Bottle: Herbal Medicines in 
Life Clinical Practice (creative and food like 
preparations with clinical cases)  
Bevin Clare, klinisch herborist en 
voedingsdeskundige, M.S., R.H., CNS, University of 
Maryland, voorzitter American Herbalists Guild

12.15-12.30u. Afsluiting symposium en vragen

12.30-13.30u. Lunchpauze

13.30-17.00u. Middagprogramma 
In de Botanische Tuin Delft worden diverse 
kruidenworkshops (w.o. kruiden met dieren, herbs 
in Albania, kruidenmiddelen en boekpresentaties) 
verzorgd, zijn er kruidendemonstraties en 
vindt er een herboristenmarkt plaats met 
medewerking van aanverwante kruidenbedrijven 
en Herboristengildeleden.  
Zie voor meer informatie: 
www.herboristengilde.nl 

17.00u. Einde Go Herbal, dé kruidenbeleving!

Go Herbal, dé kruidenbeleving!


