
Chemische 
Feitelijkheden

Papier is alledaags, maar waardevol. We schrijven en 
printen erop, pakken ermee in en vegen er viezigheid 
mee schoon. En in Japan bouwen ze er zelfs huizen 

van. Het bestaat vrijwel uitsluitend uit cellulose, een natuur
lijk biopolymeer en het hoofdbestanddeel van hout. Papier 
wordt gemaakt van verse houtvezels en hergebruikt papier. 
Krantenpapier en kartonnen dozen bestaan zelfs helemaal 
uit oud papier. We zamelen in Nederland namelijk vrijwel al 
het recyclebare papier in. 
Toch zijn er nog veel bomen nodig om de grondstof aan te 
vullen. De papierindustrie plant weliswaar steeds nieuwe 
bomen, maar jaarlijks wordt wel circa 10 km2 bos gekapt 
voor het papier dat we in Nederland gebruiken. Bovendien 
is er 10 liter water nodig om 1 kg papier te maken. Wij ver
bruiken gemiddeld 200 kg papier per jaar. Het water zuive
ren en het verse papier drogen kost veel energie. 

De sector zoekt dan ook naar zowel alternatieve grondstof
fen als duurzamer oplossingen. Zo kunnen stengels van 
bijvoorbeeld tomatenplanten of tarwestro als grondstof 
dienen voor kartonnen dozen. En uit het proceswater van 
de papierfabriek kun je allerlei waardevolle verbindingen 
terugwinnen, zoals vetzuren. De eerste voorzichtige stap
pen zijn gezet om cellulose terug te winnen uit ons huis
houdelijk afvalwater.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Waarom staan papierfabrieken altijd bij het 

water? En hoe goed recyclen wij Nederlanders ons papier?
• De Basis: Wat is papier? Waarom is het zo sterk? En hoe 

maak je het?
• De Diepte: Hoe kunnen we van papier een nog 

duurzamer product maken? |

IJzersterk biopolymeer

PaPierPaPier
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De Context Van boom tot schrijfwaar

De Basis Dun en toch sterk

De DiePte Werken aan duurzaamheid
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Papier was ooit even waardevol als olie. ook nu, in het digitale tijdperk, is het nog 
steeds niet weg te denken als waardepapier, om persoonlijke herinneringen vast te 

leggen, als verpakkingsmateriaal en voor onze persoonlijke hygiëne.

Papier is een teken van beschaving. 
Al in het oude China legden men
sen er gegevens op vast voor het 

nageslacht. Tegenwoordig gebruiken we 
papier voor documentatie, kranten, tijd
schriften, foto’s, als waardepapier, verpak
kingsmateriaal en voor sanitair gebruik.

De benaming papier komt van papyrus, 
een papierachtig materiaal dat wordt 
gemaakt van de bladeren van de papyrus
plant. Het is heel gevoelig voor aantas
ting door schimmels en rot en vergaat 
daarom snel in onze natte contreien. In 
het droge Egypte, waar het drie millen
nia voor Christus voor het eerst werd 
gemaakt, blijft papyrus daarentegen 
‘eeuwig’ goed. Een vochtbestendiger 
alternatief voor papyrus was perkament, 
gemaakt van de huid van bijvoorbeeld 
koeien en schapen. Het werd bewerkt 
tot het 0,6 mm dik was en was in tegen

stelling tot papyrus geschikt voor twee
zijdig gebruik.

Olie van de Middeleeuwen

De Chinese eunuch Tsai Lun maakte 
in de tweede eeuw voor Christus 

al een papierachtig materiaal. Dat deed 
hij door houtvezels te vermalen en te 
vermengen met heel veel water. Die pulp 
schepte hij op een platte zeef, waardoor 
zich een dunne laag vezels vormde die hij 
perste en droogde. 

De moderne manier om papier te maken 
is in essentie nog hetzelfde, hoewel alle 
processen natuurlijk zijn geautomati
seerd. Bij een moderne fabriek draait er 
meer dan 1 km vers papier per minuut op 
een grote rol. 

Het papier van Tsai Lun gold aanvan
kelijk als een minderwaardig materiaal, 
maar gaandeweg erkende men de kwa
liteiten ervan. Het is steviger en minder 
gevoelig voor vocht dan papyrus, mak
kelijk beschrijfbaar en veel goedkoper 

dan perkament. Vanaf de Middeleeuwen 
won dit papier ook in Europa aan popu
lariteit. Men maakte het destijds van oud 
textiel, zoals linnen en katoenen lompen. 
Daardoor werden vodden, aan huis opge
haald door de voddenman, zo waarde
vol dat sommige landen het bestempel
den als een strategische grondstof, zoals  
aardgas en olie nu. 

Grijze Massa

Papiermolens, zoals De Middelste 
Molen in Loenen, schoten als pad

denstoelen uit de grond. Bij die histo
rische papierfabriek draait buiten nog 
steeds het waterrad op volle toeren, en 
binnen de stoommachines. Met een inge
nieus stelsel van rollen en banden en het 
nodige handwerk malen ze er pulp, dat ze 
vervolgens scheppen, persen en drogen 
tot handgemaakt papier. Het is de enige 
op waterkracht draaiende papierfabriek in 
Nederland die nog precies zo werkt als bij 
de bouw in 1622. 

De Middelste Molen is, net als vrijwel 
alle papiermolens en moderne papierfa
brieken, gebouwd aan een rivier of water

Van boom tot

schrijfwaar

Papier kun je van vrijwel alle denkbare vezels 
maken.

in maart 2011 meldt het Limburgs Dagblad dat 
er voor het eerst in nederland fysiek geweld 

is gebruikt bij een ruzie om oud papier. De 
oorzaak van de felle concurrentiestrijd onder 
inzamelaars: de prijs voor oud papier bereikt een 
historisch hoogtepunt van 125 euro per ton. op 
het dieptepunt in 2009 bedroeg de opbrengst 
nog slechts 25 euro per ton. 
De arme bevolking van de grote steden in 
argentinië profiteert ook van de hoge papierprijs. 
Zogeheten Cartoneros verzamelen ’s nachts zo 
veel mogelijk papier en karton om het te verko-
pen aan de papierindustrie. Dankzij hun inspan-
ning is het aandeel gerecycled afval in Buenos 
aires tot 70 procent gestegen. |

Strijd om oud papier

Het inzamelen van oud papier is ons met de 
paplepel ingegoten.
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weg, in dit geval de Loenense Molenbeek, 
vlakbij het Apeldoorns Kanaal. De beek 
zorgt niet alleen voor de aandrijving van 
de molen, maar ook voor de grote hoeveel
heid water die een papierfabriek nodig 
heeft, gemiddeld 10 m3 schoon water per 
ton papier. Hoe hoger de kwaliteit van 
het papier, hoe meer water er nodig is bij 
de productie ervan, omdat het water de  
verontreinigingen wegwast. 

Oud papier als GrOndstOF

Papier bestaat voor het grootste deel 
uit één soort molecuul, cellulose. 

Cellulose geeft cellen van planten en hout 
hun stevigheid. Alle materialen waarin 
cellulose zit, zijn in principe geschikt 

als grondstof voor papier. Hoe hoger het 
cellulosegehalte hoe beter, want lignine, 
het andere belangrijke bestanddeel van 
planten en hout, is ongeschikt: het is een 
kleverig goedje dat het papier bruin kleurt 
en dus verwijderd moet worden. Diverse 
houtsoorten zoals berk, eik, esdoorn en 
eucalyptus zijn heel geschikt als grond
stof, evenals naaldhout zoals den en spar. 
De belangrijkste grondstof in Nederland 
is echter oud papier – dat uiteraard ook 
ooit uit hout is gemaakt. Nederlanders 
recyclen 89 procent van hun oud papier, 
ofwel 155 kg per persoon, waarbij het 
als grondstof dient voor nieuw papier. 
Daarmee staat Nederland op de vierde 
plaats in Europa onder Zwitserland (91 
procent, 165 kg per persoon), Zweden en 
Oostenrijk. Gemiddeld worden de vezels 
in papier zo’n zes keer hergebruikt. Het 
is overigens niet mogelijk om 100 pro
cent van het gebruikte papier te recyclen. 
Sommige papiersoorten, zoals toiletpa
pier, zijn immers niet recyclebaar. 

De Nederlandse papier en kartonindus
trie produceert jaarlijks zo’n 2,9 miljoen 
ton papier in 23 fabrieken. Er gaat 3 mil
jard euro in om. De producten worden 
gemaakt uit driekwart gerecycled papier 
en een kwart verse pulp uit houtvezels van 
bomen. Het grootste deel van de papier
producten is bestemd voor de export naar 
andere EUlanden. Daarbij gaat het niet 
alleen om witte velletjes printerpapier 
of schrijfblokken, maar ook om karton, 

verpakkingsmateriaal, dozen, kranten en  
tijdschriftenpapier, waardepapier en sani
tair papier. 

Europa kan dan wel het grootste deel 
van zijn papierbehoefte uit oud papier 
maken, maar in China, opkomend indus
trieland bij uitstek, ligt dat totaal anders. 
Daar groeit de vraag naar papier zo snel 
dat de hoeveelheid grondstof in eigen 
land niet is aan te slepen. China impor
teert daarom alleen al uit de EU zo’n 10 
miljoen ton oud papier per jaar. Maar 
liefst 98 procent van al het oud papier dat 
de EU exporteert, gaat naar China.

KilOMeters bOs

Recycling is dus erg succesvol in 
Nederland, maar de papierindustrie 

ligt wat betreft duurzaamheid nog steeds 
onder vuur. We hebben jaarlijks toch nog 
een half miljoen ton houtpulp gemaakt 
van bomen nodig, waarvan het meeste 
uit het buitenland komt. Uitgaande van 
gemiddelden zijn dit ongeveer 600.000 
bomen, wat neerkomt op circa 10 km2 bos  
per jaar. 

Om de afhankelijkheid van vers hout te 
verminderen, zoekt de sector naar alterna
tieven, zoals stro, gras en andere planten
resten. Een voorbeeld is het gebruik van 
gemaaid gras uit natuurgebieden, dat 
anders zou worden verbrand of gestort.

Een ander belangrijk punt van zorg is de 
enorme hoeveelheid water en energie die 
de papierindustrie verbruikt. Met name 
papier drogen kost veel warmte. Minder 
water gebruiken zou dus zowel het water 
als energiegebruik verminderen. |

nederlanders recyclen bijna al hun papier en 
doen dat ook nog heel netjes. er zit maar 

een paar procent vervuiling in de papierstroom 
die naar fabrieken gaat. De Duitsers doen dat 
een stuk slechter, vermoedelijk omdat daar het 
inleveren van huisvuil niet gratis is en van oud 
papier wel. er zit weleens wat extra tussen oud 
papier gefrommeld.
toch sta je soms voor een dilemma bij de papier-
bak. mag deze doos er nou wel in of niet? De 
stichting Papier recycling nederland maakte een 
handige scheidingswijzer. een pakket gesealde 
reclame? Daar moet natuurlijk het plastic eerst 
vanaf. nietjes en plastic vensters van envelop-
pen? Die mag je laten zitten. kartonnen dozen? 
Geen probleem, zolang ze niet nat, vies of 
gecoat zijn. een melkpak of pizzadoos mag dus 
niet in de papierbak. maar golfkarton, schoenen-
dozen en kartonnen opvulling mogen weer wel. 
in de papierfabriek vist een speciale machine dit 
stevige karton er namelijk uit en verwerkt het 

apart tot nieuw karton, maar als het nat of vies 
is gaat dat niet. ook de coating levert problemen 
op bij de verwerking tot pulp. |

Wat doen We met karton?

Wespen kauwen op vezelrijke planten en  
droog hout. Op die manier maken ze een 

materiaal dat veel op papier lijkt en waarmee  
ze hun nest maken.

het formaat van ons standaard brief- en printerpapier 
is niet zomaar door iemand uit zijn duim gezogen. 

Wanneer je een a4’tje in de breedte doormidden knipt, 
ontstaan er twee vellen met precies dezelfde verhouding 
tussen de lengte l en breedte B als het oorspronkelijke 
vel. Die verhouding moet dan wel gelijk zijn aan √2, ofte-
wel ongeveer 1,414. De grootste papiermaat in de reeks, 
een a0, is precies 1 m2 groot. uit de l/B-verhouding volgt 
dan dat een vel a0 1,189 mm bij 841 mm is. een a4’tje is 
een vier keer gehalveerde a0 en daarmee 297 mm lang 
en 210 mm breed.
een andere papiermaat is de B-serie, die eveneens 
een l/B-verhouding van √2 bezit. maar bij de grootste 
daarvan, de B0, is de korte zijde een meter lang. Verder 
bestaan er C-, D-, e- en Z-series en nog een heel aantal 
oudere varianten zoals folio. De Vs gebruiken het  
‘letter’-formaat, dat geen vaste verhouding tussen 
lengte en breedte heeft. |

Wat iS een a4’tje eigenlijk?
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Voor een materiaal dat voornamelijk uit één soort polymeer bestaat, is papier opmerkelijk 
divers. sommige papiersoorten zijn zo sterk dat je er cement in kunt vervoeren, andere 

zo zacht dat je er babybillen mee kunt afvegen. Hoe kan dat?

Lignine is de derde belangrijke com
ponent van plantenmateriaal (20 à 30 
procent in hout). Het is tevens een sterk 
vertakt polymeer, en is opgebouwd uit de 
drie aromatische monomeren pcouma
rylalcohol, coniferylalcohol en sinapyl 
alcohol. Lignine is ongeschikt als grond
stof voor kwaliteitspapier omdat deze 
verbindingen het papier sterk bruin kleu
ren. Ze veroorzaken bijvoorbeeld de ver
kleuring van goedkope pocketboekjes en  
krantenpapier.

papierbrij

In de keten van boom naar papier 
wordt eerst de grove houtstructuur 

gebroken door een maalproces. Het vol
gende stadium is pulp, die ontstaat door 
het zogeheten mechanisch of chemisch 
pulpen. Bij mechanisch pulpen maal je 
de houtsnippers net zolang tot de cel
lulosevezels van elkaar gescheiden zijn, 
al dan niet bij hoge temperatuur met 
stoom. De opbrengst van mechanisch 
pulpen is meer dan 95 procent van 
de oorspronkelijke hoeveelheid hout, 
maar dit proces verwijdert niet de lig
nine. Door het sterke malen breken de 
houtvezels, wat een cellulosepap met 
kortere vezels oplevert waaruit minder 
sterk papier is te maken. Die techniek is 
geschikt om goedkoop papier te maken, 
zoals karton voor voedselverpakingen, 
dat maar kort wordt gebruikt, en om 
katoen te verwerken, dat bijna geen 
lignine bevat.

Papier dat is ingezameld voor recycling 
wordt toegevoegd aan het productiepro
ces als pulp. Daarvoor moet je het eerst 
ook vervezelen en reinigen van allerlei 
afval zoals nietjes en plastic. Dat ver
zamel en verbrand je. Om drukinkt te 
verwijderen, vermeng je de pulp met 
een surfactant (een soort zeep) en blaas 
je er lucht doorheen. De hydrofobe deel
tjes (inkt en asdeeltjes) blijven vastzitten 
aan de belletjes. Het schuim, dat inkt, 

Papier bestaat voor 95 procent uit 
cellulose, een polymeer gemaakt 
van honderden tot duizenden een

heden van het suikermolecuul Dglucose. 
Cellulose is het hoofdbestanddeel van 
planten en geeft celwanden hun stevig
heid. Cellulose noemt men wel het meest 
voorkomende organische polymeer op 
aarde. Katoen bestaat er voor 90 procent 
uit en hout voor 40 tot 50 procent. Katoen 
is daarom ook een perfecte grondstof voor 
papier, maar wel een heel dure. Het wordt 
enkel toegepast voor hoogwaardig papier 
zoals bankbiljetten.

Omdat cellulose enkel uit suikereenhe
den bestaat, is het niet giftig. Papier kun 
je daadwerkelijk opeten, mits je zuiver 
papier eet zonder al te veel inkt of ande
re hulpstoffen. Wanneer je lang genoeg 
op papier kauwt, gaat het zoet smaken. 
Dat komt doordat speeksel het cellulose 
afbreekt tot losse suikermoleculen, en dat 
proef je. 

zO sterK als papier

Cellulose is een heel sterke vezel, 
doordat de rechte molecuulketens 

in dit biopolymeer ook onderling ver
bonden zijn via waterstofbruggen. Papier 
heeft door die extra verbindingen een 
zeer hoge treksterkte ondanks de gerin
ge dikte. Gewoon printerpapier is maar  
0,1 mm dik, en toch kost het maar liefst 
500 kg kracht om een strook van een 

meter breed uit elkaar te trekken. Een 
andere belangrijke sterktemaat is de 
breeklengte: de lengte van een overal even 
brede strook papier die door zijn eigen 
gewicht juist breekt bij het ophangpunt. 
De breeklengte bedraagt enkele honder
den meters tot meer dan 10 km. Scheuren 
is veel makkelijker: dat kost maar enkele 
tientallen grammen kracht.

In hout zit naast cellulose ook zo’n  
20 procent hemicellulose. Dat is een sterk 
vertakt suikerpolymeer dat bestaat uit 
meerdere soorten suikers, zoals xylose en 
mannose. In planten regelt hemicellulose 
de binding tussen de microvezels van cel
lulose, en die functie vervult het in papier 
ook. Verder zorgt het voor makkelijk  
verwerkbare pulp en sterker papier. 

Dun en toch sterk

eigenSchappen van papier

 Gewicht (g/m2) Dikte (µm) Vezellengte (mm) Bijzonderheden

krantenpapier 40-50 60-80 kort ( < 2mm) Bevat lignine

Printer/kantoorpapier 60-90 105-110 lang Voornamelijk verse vezel

karton 120-300,  
tot maximaal 900 >300 kort Voornamelijk gebaseerd op oud 

papier

toiletpapier 20-30 125 kort hoge waterabsorptie, lage natsterkte

Papieren zak/  
sack kraft paper 40-135 95-105 zeer lang Zeer hoge treksterkte

Papieren verpakkingen moeten weinig water 
opzuigen en heel sterk zijn.

celluloSe, hemicelluloSe en lignine



5De Basis
ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 71  |  nummer 296 P a P i e r

maken. Daarnaast is tissuepapier heel 
poreus door microscopisch kleine kanaal
tjes die als een capillair water opzuigen. 
Goed tissuepapier kan tussen de 10 en 20 
ml water per gram papier opzuigen.

Papieren verpakkingen moeten juist wei
nig water opzuigen en heel sterk zijn, dat 
wil zeggen een hoge treksterkte bezit
ten, tot twee keer zo hoog als printer
papier. Verder is verpakkingspapier elasti
scher dan gewoon papier. Het zogeheten 
sack kraft paper, geschikt voor papieren  
tassen en grote verpakkingen, is gemaakt 
van nietgebleekte vezel en kan makkelijk 
een vracht cement van 25 kg houden. Dit 
papier komt uit het zogeheten kraftproces 
(zie kader), met zacht hout zoals coniferen 
als grondstof. Dit proces laat de lengte van 
de cellulosevezels intact, maar verwijdert 
vrijwel alle lignine. Dat is belangrijk omdat 
het hydrofobe lignine de vorming van 
waterstofbruggen tussen celluloseketens 
verhindert. Waterstofbruggen zorgen voor 
de sterkte van het papier. Het naaldhout 
levert lange, elastische vezels.

Voor printerpapier en schrijfpapier ten 
slotte zijn de belangrijkste eigenschap
pen de kleur en de beschrijfbaarheid. 
Deze eigenschappen kun je aanpassen 
door witmakers en lijmen toe te voegen. 
Een coating van kaoliniet, een kleiach
tige aluminasilicaverbinding, zorgt voor 
een glad oppervlak dat een goed print
resultaat oplevert en dat kleuren op de 
juiste manier weergeeft. |

zeep en een beetje cellulose bevat, wordt 
afgeschept en gebruikt in de cementindus
trie. Het beetje inkt dat nog achterblijft, 
wordt reductief gebleekt met bijvoorbeeld 
natriumhydrosulfiet (Na2S2O4). Het recy
clingsproces zorgt ervoor dat de vezels 
korter worden. Het resulterende papier 
is veelal van lagere kwaliteit dan het oor
spronkelijke materiaal.

Bij chemisch pulpen kook je het planten
materiaal met een zogeheten liquor, een 
mengsel van water en chemicaliën, afhan
kelijk van de methode (zie kader Pulp 
maken met chemie). De lignine breekt 
af en je houdt zuivere cellulose over, 
zonder dat de vezels kapotgaan. Papier 
gemaakt met deze pulp heet ook wel 
houtvrij papier, niet te verwarren met 
boomvrij papier waaraan geen boom te 
pas komt, maar vaak eenjarige gewas
sen. Houtvrij papier bevat geen ligni

ne, de term zegt echter niets over de  
herkomst van de grondstof. 

zacht, sterK OF beschrijFbaar?

Karton is iets totaal anders dan toilet
papier. Toch zijn ze allebei van cel

lulosepulp gemaakt. De verschillen zitten 
voornamelijk in de samenstelling van 
de pulp en de bewerkingen die worden 
uitgevoerd op de pulp en op het geperste 
papier.

Toiletpapier en tissues zijn bijvoorbeeld 
heel zacht en nemen veel water op. Papier 
is hydrofiel door de hydroxylgroepen in 
de structuur. Tijdens het maken van 
tissuepapier worden de cellulosevezels 
extra opengebroken, zodat hun oppervlak 
wordt vergroot. Dit maakt het papier 
meer hydrofiel. Ook breng je tijdens het 
drogen kleine rimpelingen aan die het 
oppervlak vergroten en het papier zacht 

Papier voor bankbiljetten moet aan extreem 
hoge eisen voldoen. als je een briefje van tien 

in je broekzak laat zitten, is het nog heel nadat de 
broek gewassen is. een van de redenen is dat het 
papier is gemaakt van katoenvezels, in nederland 
soms gemengd met hennep – eufemistisch Dutch 
cotton genoemd. toevoeging van polyvinylalcohol 
of gelatine maakt het papier nog steviger. Verder 
heeft het papier een coating waarvan de samen-
stelling geheim is. al deze toevoegingen zorgen 
ervoor dat bankbiljetten niet recyclebaar zijn. het 
nederlandse bedrijf kusters engineering uit Venlo 
heeft zich gespecialiseerd in het vernietigen van 
bankbiljetten uit de hele wereld. |

De oudste vorm van chemisch pulpen is het 
sulfietproces dat dateert van 1840. een zure 

oplossing van sulfiet- (so3
2-), waterstofsulfiet-

(hso3
-) of bisulfietzouten van magnesium of cal-

cium verwijderen lignine uit houtsnippers. De lage 
ph van het proces is een nadeel, want dat breekt 
een deel van de celluloseketens af. Daardoor is 
papier gemaakt van sulfietpulp minder sterk. ook 
tast het zuur machines aan. het proces wordt 
nog steeds gebruikt om pulp te maken voor zacht 
papier zoals tissues, en andere producten zoals 
rayon, cellofaan en andere cellulosederivaten.
het kraftproces (Kraft is Duits voor kracht) werd 
tegen het eind van de negentiende eeuw uit-
gevonden. het levert een pulp op met sterke 
vezels. De essentie van het proces is dat lignine 
wordt afgebroken door een basische oplossing in 
water van natriumhydroxide en natriumsulfide. 

De actieve stoffen zijn sulfide (s2-), monowater-
stofsulfide (hs-) of bisulfide. het mengsel van 
organische stoffen dat ontstaat, wordt afgeschei-
den en ingezet als brandstof. De anorganische 
zouten zoals calciumcarbonaat en natriumsulfide 
worden geregenereerd. Dit proces verwijdert niet 
alleen lignine uit de houtsnippers, maar breekt 
ook hars af. Dat is een voordeel bij het verwerken 
van naaldhout. Wanneer de pulp niet wit genoeg 
is, wordt die nog oxidatief gebleekt met onder 
andere zuurstof, ozon of peroxide.
een milieuvriendelijker alternatief voor het kraft-
proces is het organosolvproces, dat de drie frac-
ties cellulose, hemicellulose en lignine van elkaar 
scheidt. hout wordt hiervoor verhit tot 200 °C in 
een organisch oplosmiddel, zoals aceton of etha-
nol gemengd met water, waarin hemicellulose en 
lignine beide oplossen.|

pulp maken met chemie Waardepapier
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celluloSe, hemicelluloSe en lignine

in een plantencel geeft cellulose (links) stevigheid 
aan de celwand in de vorm van microfibers die uit 

meerdere polymeerketens bestaan. hemicellulose 
(midden) en lignine (rechts) zorgen voor de verbin-
dingen tussen de dikke cellulosefibers. |
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De papierindustrie gebruikt enkel hernieuwbare grondstoffen. 
Maar papier maken kost veel bomen, water en energie. toch 

zijn er heel wat verbeteringen mogelijk.

Werken aan

duurzaamheid
De papierindustrie krijgt veel kri

tiek te verduren. Ondanks het vele 
hergebruik, wordt alleen al in de 

EU jaarlijks ruim 130 miljoen kuub hout 
geoogst voor de papierindustrie, voorna
melijk in Scandinavië. Desondanks is de 
hoeveelheid bos in de EU de afgelopen 
50 jaar met een derde toegenomen. En 
voor elke gekapte boom plant de papier
industrie drie nieuwe. 

Het andere punt van kritiek is dat papier
fabricage veel water en energie kost. Om 
onze jaarlijkse portie van 200 kg papier 
te maken, is 500 kWh elektriciteit nodig: 
evenveel als een computer die 5 maan
den lang aan blijft staan. Voor een groot 
deel komt dat doordat het kletsnatte vers 
geperste papier gedroogd moet worden. 
Meer dan de helft van deze energie haalt 
de papierindustrie uit biomassa. Vaak 
worden de reststromen, zoals lignine, 
ingezet om energie op te wekken. Water 

is nodig om de papierpulp te spoelen. 
Hoe meer water, hoe schoner de pulp 
wordt en hoe hoogwaardiger het papier. 
Het waterverbruik voor de productie van 
de verschillende papiersoorten loopt op 
van bijna 0 tot 5 m3/ton voor karton, via 
rond de 10 tot 20 m3/ton voor tissue, 
krantenpapier en printerpapier tot meer 
dan 30 m3 per ton voor specialiteiten 
zoals waardepapier. 

aFvalwater

Een maat om aan te geven hoeveel 
restproducten in het proceswater zit

ten, is het chemisch zuurstofverbruik 
(CZV). Als dat proceswater ongezuiverd 
in het oppervlaktewater zou belanden, 
verbruikt het zuurstof uit het water en 
vormt die zuurstofarme omgeving een 
bedreiging voor vissen en andere water
dieren. CZV dus is de hoeveelheid zuur
stof die nodig is om alle stoffen in het 

water te oxideren en zegt iets over de 
hoeveelheid organische  stoffen die in 
het proceswater zitten. Het is overigens 
eveneens mogelijk om de organische 
stoffen in het water anaeroob te vergis
ten, waarbij biogas (CH4) ontstaat. 

Het proceswater bevat na het maken van 
het papier nog veel korte cellulosevezels 
die niet in het papier terecht zijn geko
men. Door het water te beluchten gaan 
de vezels op het water drijven (flotatie) 
en kunnen ze worden afgescheiden. Ten 
slotte komt een klein deel van de korte 
cellulosevezels bij recycling van papier 
terecht in het zuiveringsslib. 

Verder bevat het proceswater zouten 
zoals calciumcarbonaat en tegenionen 
van hulpstoffen, en kleine hoeveelhe
den inkt, anorganische stoffen zoals klei 
en diverse enzymen en eiwitten uit de 
planten.
De papierindustrie doet veel onderzoek 
naar het isoleren van waardevolle stoffen 
die in het proceswater of andere reststro
men zitten. Dat zijn bijvoorbeeld vetzu
ren, die als chemische bouwsteen kunnen 
dienen voor de productie van bioplastic 
polyhydroxyalkanoaten (PHA), de grond
stof voor plastic flesjes of verpakkingen. 

Wat zit er nog meer in papier behalve celluloSevezelS?

Witmaker optische witmakers in papier hebben dezelfde functie als in wasmiddel. Ze bestaan uit 
fluorescerende stoffen zoals stilbeensulfonzuren, die een deel van het uv-licht absorbe-
ren en weer uitstralen als blauw licht. Daardoor lijkt het oppervlak nog witter.

Pigment Pigment vind je zowel in gekleurd papier als wit papier. het zorgt dan voor de juiste 
kleur wit. een beetje rood of geel pigment verzacht de kleur, door blauw pigment lijkt 
papier witter.

Vulstoffen Vulstoffen zoals calciumcarbonaat, titaandioxide en kaolien (aluminiumsilicaat: 
al2si2o5(oh)4) vind je in de papiermassa of op het oppervlak, in de vorm van een 
coating of strijklaag. het gehalte vulstof varieert sterk; natuurlijke vezel bevat rond 0,5 
procent anorganische delen, het maximum ligt voor bijvoorbeeld reclamefolders op wel 
50 procent vulstoffen. er is tevens een polymeer nodig, zoals polyethyleenimine, die de 
vulstoffen in het papier houdt (retentiemiddel).

lijm lijm maakt het papier waterafstotender, en daardoor beter beschrijfbaar. een veel-
gebruikte lijm is alkylketeendimeer (akD).

Verstevigers Deze stoffen maken papier steviger als het nat is, bijvoorbeeld in het geval van keuken-
papier en eurobiljetten. Voorbeelden zijn epichloorhydrine, melamine- of ureumformal-
dehyde en polyimines, die polymeriseren in het papier en zo het netwerk versterken.

Ouderwets handwerk komt er tegenwoordig 
niet meer aan te pas.
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Deze vetzuren ontstaan als het in het 
afvalwater aanwezige zetmeel en andere 
biopolymeren worden afgebroken door 
bacteriën. Zetmeel is te gebruiken als 
kartonversteviger. En bij hergebruik van 
karton komt dit zetmeel in het proces
water terecht. Door oxidatie in de water
zuivering breekt zetmeel ook af. In een 
fermentor met speciale bacteriën kan het 
echter worden afgebroken tot glucose en 
verder gefermenteerd tot vetzuren. Een 
grote kartonfabriek kan met die methode 
enkele tientallen tonnen vetzuren per dag 
produceren. 

biOraFFinaGe

In het vocht van planten zit een heel 
scala aan kleine beetjes biocides, 

eiwitten en kleur en smaakstoffen. 
Onderzocht wordt of je die waardevol
le stoffen nog voor deze grondstoffen 
het papierproductieproces ingaan, kunt 
terugwinnen. Ze komen dan niet in het 
proceswater terecht en ook de hinder in 
de waterzuivering, zoals het veroorza
ken van ongewenste slijmvorming, wordt 
voorkomen. Deze zogenoemde plantenin
houdstoffen kunnen waardevol zijn bij de 
toepassing in de papierindustrie zelf of als  
farmaceutica, nutraceutica (voedingsstof
fen met een gunstige werking) of kleur
stof. Ideaal zou zijn om ze vooraf uit 
het hout en de plantenresten te kunnen 
isoleren. Technisch is er veel mogelijk, 
maar het is de uitdaging om deze bio
raffinage energetisch en financieel renda
bel te maken. 

Wageningse onderzoekers onderzochten 
samen met papierfabriek Parenco de valo

risatie (verwaarding) van een heel andere 
reststroom, namelijk het slib dat achter
blijft bij wanneer je oud papier ontinkt en 
ontwatert. Dat bevat korte cellulosevezels 
die je kunt hydrolyseren tot suikers en 
daarna omzetten in chemische bouwste
nen als ethanol of melkzuur. De conclusie 
is voorlopig dat het verwerken van deze 
reststroom tot fermenteerbare suikers en 
uiteindelijk tot chemische bouwstenen 
technisch mogelijk, maar momenteel 
niet rendabel is. Het proces kost nog te 
veel geld en het slib wordt nu gebruikt 
als brandstof in het papierverwerkings
proces, waardoor energiekosten worden 
bespaard. De onderzoekers denken wel 
dat investeringen in de bioraffinage van 
dergelijke vezelrijke afvalstromen op 

grotere schaal in de nabije toekomst  
rendabel zou kunnen zijn. 

bOOMvrije dOzen

In China is een nijpend tekort aan hout 
voor karton en dat terwijl er veel karton 

nodig is om alle producten voor de export 
in te pakken. Naast dat de Chinezen bij
zonder veel oud papier uit Europa impor
teren, zijn ze gaan zoeken naar alterna
tieve grondstoffen zoals plantenstengels. 
Veel kleine Chinese fabrieken produce
ren pulp uit onder meer bamboe, kenaf,  
tarwestro, rijststengels en miscanthus 
(olifantsgras). De stengels van deze  
planten zijn ook houtachtig, maar niet 
helemaal zoals bij bomen. Gras is het 
minst geschikt voor papierproductie, 
omdat het bijna geen verhoute delen 
heeft en korte ketens van cellulose bevat. 

Hoewel de gewassen tevens cellulose 
bevatten, is de verhouding cellulosehemi
celluloselignine bij alle planten weer 
anders. Bovendien heeft iedere plant zijn 
eigen hulpstoffen. Zo hebben riet en stro 
een buitenlaagje van silica dat ervoor 
zorgt dat de halmen in vochtig milieu 
overeind blijven staan en niet gaan rotten. 
Daardoor komt er tijdens het verwerken 
van dergelijke pulp silica in de reactor
vaten terecht, dat moeilijk te verwijderen 
is. En het pulp van suikerbieten bijvoor
beeld bevat veel pectine. Die stof houdt 
veel vocht vast, een eigenschap die voor 
het productieproces juist ongewenst is. 
Daarom moet pectine tijdens het proces 
uit de pulp worden gehaald. In Nederland 
is het inmiddels gelukt om een karton
nen doos te produceren van pulp die uit 
tomatenstengels is gemaakt. |

Zo’n 20 procent van al het papier is niet her-
bruikbaar. het grootse deel daarvan is het 

papier dat wordt gebruikt in luiers, tissues en toi-
letpapier. in nederland bijvoorbeeld spoelen we 
per persoon jaarlijks zo’n 10 tot 14 kg toiletpapier 
door de wc. De stichting toegepast onderzoek 
Waterbeheer (stoWa) onderzoekt bij de rioolwa-
terzuivering in Blaricum of het zinvol is de vezels 
van deze papiersoorten uit het water te zeven 
voor hergebruik. Dit zogeheten zeefgoed wordt 
goed gespoeld en is te desinfecteren. in Blaricum 
is er al een stukje papier gemaakt uit zeefgoed. 
het papier uit deze eerste experimenten had een 
grove structuur en was niet mooi wit. helaas lijkt 
het zeefgoed dus voorlopig nog niet zo geschikt 
om papier te maken. het onderzoek richt zich op 
andere toepassingen van de cellulose bijvoorbeeld 

in zogeheten afdruipremmers in asfalt: stoffen die 
ervoor zorgen dat nog vloeibaar, pas gestort asfalt 
niet meteen van de weg af loopt. Dit teruggewon-
nen cellulose is mogelijk ook in te zetten als 
grondstof voor de productie van bioplastics. |

Ongewassen zeefgoed.

Straks verpakt in een doos uit pulp van tomatenstengels?

niet herbruikbaar?
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voor op sChool
 1. Wat is het chemisch onderscheid tussen papier en perkament?
 2. Wat is het chemisch onderscheid tussen zetmeel en cellulose?
 3. Waarom zorgen kleurloze aromatische monomeren pcou

marylalcohol, coniferylalcohol en sinapylalcohol in lignine 
na blootstelling aan (dag)licht voor een bruine kleur?

 4. Sulfiet (SO3
2) of waterstofsulfiet (bisulfiet) (HSO3) rea

geert als reductor bij verwijdering van lignine. Geef de half
reactie in zuur milieu.

 5. Beschrijf de productie van rayon, cellofaan en ander schiet
katoen.

 6. Waarom maken polyvinylalcohol en gelatine papier steviger? 
 7. Wat is het onderscheid tussen het chemisch zuurstof

verbruik (CZV) en het biologisch zuurstofverbruik (BZV)?
 8. Geef de polymerisatiereactie tot bioplastic van 4hydroxy

butaanzuur (een polyhydroxyalkanoaat, PHA).
 9. Vind je het gebruik van reststromen uit de land en tuin

bouw, zoals stengels of bietenpulp, voor papier een goede 
zaak? Wat zijn de voor en nadelen? Bespreek met je klas
genoten.

 10. Is papier giftig, waarom wel of niet? Discussieer met je klas
genoten.
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Chinezen gebruiken als sinds voor onze jaartelling papier. Deze uit 
China afkomstige wensballonnen mag je in Duitsland en Oostenrijk 

inmiddels niet meer oplaten in verband met brandgevaar.
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