Antwoorden quiz
Lespakket Papier & Karton
1. Wat is de belangrijkste grondstof voor het maken van
nieuw papier?
A

Glas

B

Hout

C

Oud papier

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’.

2. Hoeveel kilo papier en karton wordt er per jaar in
Nederland geproduceerd?
A

3.000.000 kilo

B

300.000 kilo

C

3.000.000.000 kilo

Dat is dus 3 miljard! Veel hè? Dat alleen in Nederland!

3. Hoeveel velletjes toiletpapier gebruiken we (per persoon)
gemiddeld per dag?
A

Ongeveer 57 velletjes

B

Ongeveer 17 velletjes

C

Ongeveer 175 velletjes

We gebruiken per persoon ongeveer 57 velletjes toiletpapier per dag.
Dat zijn er 20.805 per jaar!
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4. In welke afvalbak moet deze vieze pizzadoos?
A

Bij het oud papier

B

Bij het restafval

C

Bij PMD (plastic)

Restafval. De dozen zijn vaak vervuild met etensresten en vet. Daardoor zijn ze niet
geschikt voor recycling en mogen ze niet bij het oud papier.

5. Hoe vaak kun je een vel papier dubbelvouwen?
A

3 keer

B

7 keer

C

12 keer

Je kan een vel papier niet vaker dan 7 keer dubbelvouwen. Probeer het maar zelf! Toch
heeft Mythbusters het tegendeel bewezen. Alleen was dit niet met een standaard stukje
papier…: https://www.youtube.com/watch?v=kRAEBbotuIE&feature=youtu.be

6. Hoeveel procent van het oude papier wordt gerecycled
tot nieuw papier?
A

25%

B

65%

C

85%

Ongeveer 85% van het oude papier wordt gerecycled tot nieuw papier.
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7. Hoe vaak kan papier gerecycled worden?
A

Tot wel 7 x

B

Maar 1 x

C

Oneindig vaak

Papier kan tot wel 7x gerecycled worden.

8. Waar worden bankbiljetten van gemaakt?
A

Van oud papier

B

Van linnen en katoen

C

Van houtvezels

Een bankbiljet is een soort papier die van een combinatie van linnen en
katoen wordt gemaakt.

9. Hoeveel papier gebruikt de gemiddelde Europeaan
per jaar?
A

165 kilo

B

65 kilo

C

35 kilo

Veel hè? Dat is even veel als 1.650.000 paperclips, 41.250 suikerklontjes of
5.500 boterhammen!
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10. Welke dieren zijn erg goed in papier maken?
A

Spinnen

B

Wespen

C

Rupsen

Wespen bouwen nestjes van papier, ze kauwen op riet en hout totdat er een papje
ontstaat. Het opgedroogde papje wordt dan uiteindelijk papier.

11. Welk formaat papier is het grootst?
A

A2

B

A3

C

A4

A0 is het grootste formaat (84,1 x 118,9 cm), A1 is daar de helft van, A2 is weer de helft van
A1, etc. Het formaat van een A4 (printpapier) is 21 x 29,7 cm.

12. Wat is upcyclen?
A

De berg op fietsen

B

Van oud materiaal iets nieuws maken

C

Kapot materiaal repareren

Bij upcyclen worden materialen verwerkt tot een nieuw product, waarbij de kwaliteit van
het materiaal niet minder wordt. Het materiaal wordt dus niet afgebroken, maar opnieuw
gebruikt. Helemaal hip!
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13. Hoe noem je het platte 2D-ontwerp van een doos
ook wel?
A

Rugslag

B

Golfslag

C

Uitslag

Als je een doos los zou maken en op de grond zou leggen dan heet dat ontwerp een uitslag
(een bouwplaat). Soms hebben uitslagen ook plakranden.

14. Wat betekent dit symbool?
A

Vuilnis

B

Windrichting

C

Kringloop

Je ziet dit symbool voornamelijk als het gaat om recycling, Maar niet alleen bij papier en
karton! Ook bij plastic- of metaalafval zien we dit symbool terug komen. Breng maar eens
een bezoekje aan een afvalverwerkingsbedrijf…je komt het vaak tegen!

15. Wat komt het woord “papier” vandaan?
A

Van de papyrusplant

B

Van de uitvinder van het papier, meneer P. A. Pier

C

Van de pier, het diertje dat graag papier eet

De naam papier is afkomstig van papyrus. De papyrusplant is een moerasplant uit tropisch
en subtropisch Afrika. De mensen uit de oudheid, zoals de Egyptenaren en de Romeinen,
maakten van deze plant al in 2400 voor Christus het eerste papier. Dit deden ze door de
stengels en de bladeren van de plant te pletten en daarna te vlechten.

