
Papier;  je komt er dagelijks wel mee in aanraking. Het is zo’n gewoonte geworden om papier binnen 
handbereik te hebben, dat we er eigenlijk niet meer bij stil staan hoe het zou zijn zonder papier.  
 

 Het allereerste papier stamt uit China.  
De uitvinder, Ts’ai Lun, maakte in het jaar 105 het eerste stukje papier.  
Meer dan 1900 jaar later is het nog steeds een van de meest gebruikte materialen. 

 

 We gebruiken per persoon gemiddeld zo’n 130.000 kilo papier per jaar.  
Het gewicht van 30 olifanten! 

 

 Er wordt vaak gesproken over hele bossen die worden gekapt voor de papierindustrie, maar 
wist je dat bomen zelden worden gebruikt om papier te maken?  
Europees papier wordt gemaakt uit gerecycled papier en vezels van ‘houtafval’. 

 

 Bij de productie van papier uit nieuw materiaal (zoals hout) wordt 1.000 kg CO2 per ton 
papier uitgestoten. Bij recycling van oud papier is dat maar 180 kg CO2 per ton papier. 
 

 Een stuk papier kan tot maar liefst 5 keer gerecycled worden.  
 

 Papier wordt veelal gebruikt voor functionele doeleinden. 
 

 We gebruiken per dag zo’n 57 velletjes toiletpapier. Dat zijn er 20.805 per jaar!  
 

 Bankbiljetten worden helemaal niet van papier gemaakt, maar van een combinatie van 
linnen en katoen.  

 

 Wanneer een wesp een nest bouwt, kauwt hij net zo lang op riet of hout tot er een papje 
ontstaat. Het opgedroogde papje wordt uiteindelijk papier.  

 

 Gemiddeld vallen er per jaar zo’n 1.800 stuks ongeadresseerd reclamedrukwerk op je 
deurmat.  

 

 Wist je dat het aantal grams wat op een verpakking van papier wordt vermeld, helemaal niet 
staat voor het echte gewicht? Je moet het aantal grams delen door 16, dan krijg je het echte 
gewicht van je vel papier.  

 

 Je kan een vel papier niet vaker dan 7 keer dubbelvouwen. Probeer het maar zelf!  
 

 
Noot aan reactie: 
 
info@gerjanvanosnabrugge.nl 
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