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Wat doen we met al dat papier?
Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 moet je soms gebruikmaken
van de informatiebronnen 1 en 2 in de bijlage.

In Nederland wordt veel papier en karton gebruikt. Er wordt dus ook veel papier
en karton weggegooid.
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Gebruik informatiebron 1.
Hoeveel bedraagt het gemiddeld papier- en kartonverbruik in kilogrammen per
hoofd van de bevolking in 2004?
A 0,2 kg
B 4,8 kg
C 54,6 kg
D 206,8 kg
Het nationaal inkomen stijgt elk jaar, maar het verbruik van papier en karton is
de laatste jaren iets afgenomen.
Æ Geef een verklaring voor het lagere verbruik van papier en karton van de
laatste jaren.
Gebruik informatiebron 2.
Het Informatiecentrum Papier en Karton is een milieuorganisatie die als doel
heeft consumenten en producenten bewuster met papier te laten omgaan.
Het informatiecentrum heeft als slagzin ‘De zeven levens van een krant’.
Æ Geef aan wat het informatiecentrum met deze slagzin wil bereiken.

In de gemeente Ede zijn op 1 juli 2005 blauwe containers uitgereikt aan de
burgers. In deze blauwe containers kan oud papier worden verzameld.
Elke veertien dagen wordt oud papier opgehaald met vrachtwagens. Vóór 1 juli
2005 werd oud papier door de burgers in de vuilnisbak gedaan of ingeleverd bij
voetbalvereniging Blauw/Geel.
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Het nieuwe systeem gaat de gemeente meer geld kosten.
Æ Geef een reden waarom de gemeente het oud papier toch zelf gaat ophalen.
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Een half jaar lang haalde de gemeente de blauwe bakken zelf op. Toen werd
door de gemeenteraad besloten om per 1 januari 2006 de blauwe papierbakken
te laten ophalen door voetbalclub Blauw/Geel. De vrachtwagens worden
beschikbaar gesteld door de gemeente. De opbrengst van het oud papier is voor
de voetbalclub.
Æ Zullen door deze maatregel de maatschappelijke kosten dalen, stijgen of
gelijk blijven? Geef een verklaring.
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Informatiebron 1
Papier- en kartonverbruik in Nederland
jaar
2000
2001
2002
2003
2004

verbruik papier en
karton
(x 1 miljoen kg)
3.733
3.604
3.557
3.486
3.361

inwoners
(x 1.000)
16.000
16.000
16.100
16.200
16.250

Informatiebron 2
Reclameslagzin van het informatiecentrum papier en karton

‘De zeven levens van een krant’
20 november 2003
Flyer
15 augustus 2003
8 maart 2004
Folder
Pakpapier

28 mei 2003
Reisgids
28 maart 2003
Jaarverslag
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13 juni 2004
Liefdesbrief
4 december 2004
Voorpagina krant
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