
 

 
 
Deze activiteit is een introductie in de recycling van oud papier en het zodanig omzetten ervan 
dat het kan worden hergebruikt. Hiertoe ga je je eigen oud-papier recycling unit maken. 
 

 
 
Iedereen in Europa produceert jaarlijks zijn/haar eigen gewicht in oud papier. Voor al dit papier 
moet op de één of andere manier een bestemming worden gezocht. Oud papier wordt gestort, 
verbrand of hergebruikt. Aan storten en verbranden kleven vele nadelen zoals de afnemende 
beschikbaarheid van stortlocaties en luchtverontreiniging. Het is dan ook van belang dat we 
meer papier gaan hergebruiken. 
 

 
 
Deze activiteit neemt ca. 2 uren in beslag. Nadat het papier is gedroogd (na 1 nacht) ben je nog 
ca. 20 minuten bezig. 
 

 
 
Deelnemers aan de module Afval management 
 

 
 
Doel is het verkrijgen van inzicht in de wereld van recycling en meer te weten te komen over dit 
specifieke onderdeel van afval management  
 

 
 
Je leert het proces van papier recycling nader kennen en leert dat het op grote schaal 
hergebruiken van papier helpt het milieu minder te belasten. 
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Beschrijving van de leeractiviteit 
 

PRAKTIJKOPDRACHT: Recycle je eigen papier 
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• Is het papier dat je hebt gemaakt anders dan het papier dat je op school gebruikt? 
• Op welke wijze kun jij er aan bijdragen dat er meer papier wordt hergebruikt in jouw 

school/bedrijf? 
• Kun je aangeven wat de invloed hiervan is op het milieu? 

 
 

 
 
 

1. Versnipper het papier en doe 
de snippers in een emmer. Vul 
de emmer af met water. Laat 
de emmer met water en 
papier een nacht staan. 

2. Roer met de houten lepel in 
de massa totdat er een pulp 
ontstaat. Giet het overtollige 
water af. 

3. Doe de pulp in een vlakke, 
liefst rechthoekige schaal 
schaal. Voeg hier een gelijke 
volume hoeveelheid water 
aan toe en roer de pulp met 
water door lkeaar. 

4. Knip het fijne metaalgaas in 
de vorm van de schaal (het 
moet in de schaal passen) of 
op het formaat van het papier 
dat je wilt maken. 

5. Doop het gaas voorzichtig in 
de pulp en haal het voorzichtig uit de pulp zodat er een laag papierpulp op het gaas 
achterblijft. 

6. Leg een stuk papier op een schone en vlakke ondergrond en leg daar overheen een 
droogdoek of andere absorberende stof. Leg het gaas met de pulpzijde naar beneden 
op het doek. Dit vergt wat handigheid bij het omdraaien van het gaas! 
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7. Druk het gaas nu stevig op de doek en verwijder daarna voorzichtig het gaas zodat de 
papierpulp achterblijft op de doek. Leg nu een andere doek over de pulplaag. Herhaal 
de stappen 6 en 7 totdat je alle pulp hebt gebruikt. Je hebt nu een stapel doeken en 
pulp. 

8. Wanneer je klaar bent dan leg je een oude krant boven op de stapel en plaats je er een 
gewicht op. Bijv. een doos met oud papier. 

9. Na een aantal uren kun je de stapel uit elkaar halen en de verschillende papiervellen leg 
je nu apart zodat deze kunnen drogen. 

 
 
 

 
 
Deze opdracht kan individueel of in kleine groepjes worden uitgevoerd. 
 

 
 

• Oude kranten 
• Fijn metaal gaas 
• Thee/droog doeken 
• Emmer 
• Rechthoekige schaal  
• Houten lepel 
• Gewicht 

 

Hulpmiddelen 
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