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Elke dag gebruik je papier. 
Op school om op te schrijven. 
Op de wc om je billen af  te vegen. 
Papiergeld voor een boodschap. 
 
In dit boek lees je meer over papier. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Waar schreven mensen heel vroeger op. 
 Hoe wordt papier gemaakt? 
 Hoe wordt oud papier weer nieuw papier? 
 Waar wordt papier allemaal voor gebruikt? 

1. Papier1. Papier  



Papier bestond heel vroeger niet. 
Waar schreven mensen dan op? 

2. Vroeger2. Vroeger  

Op natte klei 
Je kraste met een stokje in de natte klei. 
De klei werd droog in de zon. 
Het stuk klei noem je een tablet. 
Een tablet was wel breekbaar. 

Op riet 
Papyrus groeide langs de rivier. 
Het was een soort riet (1). 
Het woord papier komt van papyrus. 
De stengel werd in reepjes (2) gesneden. 
De reepjes lagen in een rij. 
Er ging nog een rij overheen (3). 
Daarna ging er lijm (4) over. 
De reepjes werden plat (5) gemaakt. 
Nu moest het papyrus nog drogen. 
Daarna kon je erop schrijven. 
Papyrus kon je ook oprollen (6). 55  44  
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Op het vel van een dier 
Jij schrijft op een vel papier. 
Vroeger was dat het vel van een dier. 
Het kon de huid van een koe, geit of  
schaap zijn. 
Op het vel zat haar, 
Dat haar ging eraf. 
Het vel werd glad gemaakt. 
Het werd in mooie stukken  
gesneden. 
Nu kon je erop schrijven. 
Je noemt dit papier perkament (1). 

Op papier van oude kleren 
De voddenman haalde oude kleren op. 
De kleren (vodden)  gingen naar de molen. 
Ze gingen het water in. 
Daar werden de vodden fijn gemaakt. 
Het werd een soort pap. 
Door de pap ging een zeef  (2). 
Het water liep eruit. 
Nu moest de pap in de zeef  drogen. 
Er bleef  een vel papier (3) over. 
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3. Van hout tot papier3. Van hout tot papier  

1. Het begint met bomen in het bos. 
Het hout van de stam is nodig voor papier. 

2. Het hout wordt in snippers gehakt. 

3. De snippers worden gekookt. Het wordt een 
soort houtpap of pulp. 

4. In de pulp gaan nog andere stoffen: 
krijt, een soort klei en een witmaker. 

5. De pulp komt op een grote zeef. 
Het water lekt weg.  

6. Het papier wordt geperst en gedroogd. 

7. Het papier wordt opgerold. 

8/9 Later wordt het papier gesneden voor  
boeken en kranten. 

10. Oud papier wordt weer opnieuw  
gebruikt. 

11.  Van oud papier wordt ook pap gekookt.  
De pap is vies door de inkt. Dat moet eruit. 

12. De pap komt later bij de houtpap terecht.  

Papier wordt nu van hout gemaakt. 
Ook kun je van oud papier weer nieuw papier maken. 
Dat gaat zo: (kijk ook naar de nummers bij de plaat) 

111   

222   
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101010   

111111   

121212   



4. Oud papier4. Oud papier  

Opnieuw 
Oud papier kan weer nieuw papier worden. 
Dat is maar goed ook. 
Er zouden teveel bomen verdwijnen. 
 
Van elke 10 velletjes papier zijn er 7 gemaakt 
van oud papier. Je noemt dit papier 
kringloop papier. Op een pak papier zie je 
een teken (1) staan. 
De andere 3 velletjes zijn gemaakt van hout. 
 
Een vel papier kan 7 keer opnieuw gebruikt 
worden.  
Dan is het papier versleten. 
Oud papier levert geld op. Scholen halen 
vaak oud papier op.  
Zo verdienen ze extra geld. 
 
Soorten 
Welk papier wordt opnieuw gebruikt? 
 Kranten en boeken 
 Resten papier uit fabrieken. 
 Papier van kantoren. 
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Schrijven en lezen 
Op heel veel papier staan letters. 
Die letters worden geschreven of  
gedrukt. 
Maar er worden soms ook plaatjes 
en foto’s op gedrukt. 
Er zijn heel veel soorten van dit 
schrijfpapier: 
 Briefpapier. (1) 
 Printerpapier. (2) 
 Krantenpapier.(3) 
 Boekpapier. (4) 
 Tijdschriftpapier. (5) 
 Fotopapier.  
Het papier kan glimmen. 
Of het papier is mat.  
Mat betekent dat het juist niet glimt. 
 
Vroeger werd al dit papier veel gebruikt. 
Nu lezen veel mensen minder letters op 
papier. Ze lezen vanaf  een scherm (6) 
 

5. Schrijven op papier5. Schrijven op papier  
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De keukenrol 
Een keukenrol is niet gewoon papier. 
Dit papier is zacht, maar toch sterk. 
Het keukenpapier is net een doek. 
Je gooit het alleen weg als het vies is. 
Het papier neemt vocht op. 
En het papier gaat niet vlug kapot. 
Keukenpapier wordt altijd van oud  
papier gemaakt 
 
Toiletpapier 
Toiletpapier zit ook een rol. 
De rol hangt in de WC. 
Het is ook lekker zacht papier. 
Er zitten een paar dunne laagjes  
papier op elkaar. 
Maar dit papier is niet sterk. 
In het water valt het papier uit elkaar. 
Zo raakt de WC niet verstopt. 
Toiletpapier wordt ook altijd van oud 
papier gemaakt. 

6. Keuken en WC6. Keuken en WC  

 Hoe was je dag? 

 
Daar wil ik 

het niet over 
hebben. 



Knutselen 
Papier om te knutselen is stevig. 
Het is niet te dik om te knippen. 
Je kunt er iets mee bouwen door te 
vouwen. 
Met lijm zet je de stukken op elkaar. 
Origami 
Origami is de kunst van het vouwen 
van papier. 
Origami komt uit Japan. 
De velletjes zijn kleurig. 
Je kunt ze goed vouwen in mooie  
vormen. 
Schilderen 
Een kunstschilder gebruikt soms papier. 
Hij maakt er kunst op. 
Hij schildert met waterverf 
Het papier is dik. 
Het papier zuigt de verf  op. 
Het is niet gemaakt van hout, maar van 
oude kleding. 
 

7. Kunst en papier7. Kunst en papier  



Papiergeld 
Het papier van dit geld is heel sterk. 
Je vouwt het vaak en het scheurt niet. 
Ook slijt het bijna niet. 
Geld gaat van hand naar hand, 
Je noemt dit geld ook wel een 
bankbiljet. 
 
Inpakpapier 
Dit papier vind je op rollen. 
Het gaat om een cadeau. 
Zo is het pakje een verrassing. 
Dit papier is kleurig. 
Het wordt vooral gebruikt in winkels. 
 
Zakdoek van papier 
Deze zakdoek is sterk en zacht. 
Je snuit je neus erin. 
Daarna gooi je de zakdoek weg. 
Opgeruimd staat netjes. 
 

9. Nog meer papier9. Nog meer papier  



10. Filmpjes10. Filmpjes  

 

 

Zelf  papier maken. 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/zelf-papier-maken-

duizend-stukjes-papier/#q=trefwoord%3A%
22papier%22  

 

 

Wc-papier 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/hoe-wordt-wc-
papier-gemaakt-15-miljoen-rolletjes-per-dag/

#q=trefwoord%3A%22papier%22  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Papier 
https://en.wikipedia.org/wiki/Paper 

http://your.caerphilly.gov.uk/kidsgogreen/fact-zone/paper-facts 

BronnenBronnen  
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