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Daarna heb ik ze ge-
kookt met houtlijm
maar dan veert het niet en wordt 
het heel hard. Na het gekookt te 
hebben met zand en houtlijm
word de bovenkant heel ruw. 
Deze heb ik opgeschuurd en word 
het oppervlakte heel zacht en kan
je de substantie indrukken en 
het veert mee. Ook heb ik het ge-
bakken en ontstaat er een heel >

Vooronderzoek     pagina 3

 Persen  pagina 7
We laten het uitlek-
ken en proberen met de
hand er al veel water uit te per-
sen. Dit leggen we op een mdf 
plaat die water bestendig is. De
kranten liggen dus tussen twee 
mdf platen en het wordt sa-
mengeperst doordat we grote
lijmklemmen gebruiken om 
het aan te drukken. Het water 
lekt in grote emmers, langs de
klemmen. De kranten laten we 
een nacht onder de pers liggen, 
zodat we ze de volgende dag >

 Eerste rijg proef pagina 16
We hadden op dit moment alle-
maal technieken die of niet werk-
ten of niet paste bij onze doelstel-
ling. We moesten toen naar iets 
anders zoeken wat misschien kon 
werken en we gingen kijken naar 
hoe andere vloeren verbonden zijn 
met elkaar. Zo kwamen we den-
kend aan tapijt op het idee om te 
rijgen. We zouden gaatjes maken 
in de repen papier en hierdoor  >
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Vooronderzoek 
Annemarie

In het begin heb ik onderzoek ge-
daan en proefjes gemaakt met in-
grediënten die in keukenkastjes
te vinden zijn, zoals suiker, zout 
en maizena. Wat interessant was 
was het verschil in zacht en hard 
nadat iets koud of warm was be-
reid. Wanneer het koud was be-
reid werd het hard maar wel
droog en brokkelde het af. 
Wanneer het was gekookt werd 
het een dichtere substantie en was 
hetflexibel. Wel was het steeds 
plakkerig met maizena en suiker. 

Omdat het zachte, flexibele mij 
meeraansprak ben ik verder ge-
gaan met een zacht materiaal. 
Hiervoor wou ik graag een ma-
teriaal gebruiken die al eens is 
gebruikt en die nu gerecycled 
werd. Toen kwam ik op gebruikte
sigarettenfilters. Dit is een groot 
probleem wereldwijd. Veel men-
sen denken dat de filters van
sigaretten biologisch afbreekbaar 
zijn, dit is helaas niet waar. Op 
een stuk strand van 100 meter
liggen bijna 200 sigarettenpeu-
ken. Deze worden apart ge-
sorteerd voor het verwerken.
De sigarettenfilters zitten nadat ze 
zijn gebruikt vol met giftige stof-
fen. 95% van de sigarettenfilter
bestaat uit cellulose acetaat wat 
een plastic is. Dit is heel moeilijk 

te verwerken als afval. Daarom
heb ik geprobeerd dit te verwer-
ken in een vloer. De gebruikte si-
garettenfilters heb ik uit elkaar
gehaald en wat dan tevoorschijn 
komt lijken net stofvezels. Deze 
heb ik een keer gekookt met
water maar valt uit elkaar. Het 
blijven losse onderdelen. Daarna 
heb ik ze gekookt met houtlijm
maar dan veert het niet en wordt 
het heel hard. Na het gekookt te 
hebben met zand en houtlijm
word de bovenkant heel ruw. Deze 
heb ik opgeschuurd en word het 
oppervlakte heel zacht en kan
je de substantie indrukken en het 
veert mee. Ook heb ik het gebak-
ken en ontstaat er een heel dun
laagje die sterk en flexibel is. Het 
grote probleem blijft helaas dat 
de filters enorm stinken naar
rook en dit is onmogelijk om er-
uit te halen. Ook laat het giftige 
stoffen vrij wat schadelijk is voor
de gezondheid. 

Omdat wat ik gemaakt 
had van de sigarettenfilters 
heel zacht was ben ik gaan
kijken voor een harde onderlaag 
zodat het een stevige vloer zou 
worden. Hiervoor heb ik een wax
gemaakt van suiker, azijn en wa-
ter. Door dit lang te koken word 
het heel hard maar door de suiker
blijft het plakkerig. Ook als het is 
afgekoeld. Op verschillende ma-
nieren heb ik dit toegepast op
bestaande materialen. Op bak-
papier heb ik het gegoten maar 
ook op isolatie, katoenen stof,
verduisterende stof, piepschuim 
en stofpulp. Bij de stoffen en 

het piepschuim komt de wax er
helemaal doorheen. Het blijft 
aan beide kanten plakken. Op 
de stofpulp blijft het liggen maar
verbrand het wel en 
deukt het helemaal in. 

Dit is dus ook geen optie. Bij de 
isolatie blijft het erop liggen maar 
heeft het voor de rest geen interes-
sant effect. Bij het bakpapier blijft 
het perfect zittenen wordt het pa-
pier niet aangetast. De wax onder 
het bakpapier heeft ook een mooi 
effect, je ziet luchtbelletjes en het 
papier vormt met de wax mee. De 
conclusie die ik uit dit vooronder-
zoek heb getrokken is dat het beste 
is om de sigarettenfilters te laten 
vallen, omdat de stank niet is weg 
te krijgen uit de filters en het scha-
delijke stoffen afgeeft wanneer je 
hierop loopt. Wat wel interessant is 
is de wax. De wax tast alle materia-
len aan behalve het papier, het pa-
pier is sterk genoeg voor de hitte. 
Daarom ga ik als duo verder met 
Mirjam Kempe die bezig is geweest 
met het bewerken van papier.
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Vooronderzoek 
Mirjam

Ik ben mijn onderzoek begon-
nen met de materialen kaarsvet, 
suiker, zout, krant, latex, gips, ka-
toenvezel. Dit waren bijna allemaal 
materialen waar ik al eerder mee 
heb gewerkt en waarvan ik wist 
hier kan iets tussen zitten wat een 
nieuw materiaal voor een vloer 
kon worden. Na de eerste dag had 
ik allemaal verschillende soorten 
proefjes gemaakt en gingen Heleen 
en ik kijken naar de mogelijkheden 
die te vinden waren in de proefjes. 
Al snel kwamen we tot de conclusie 
dat kaarsvet niet handig was om te 
gebruiken omdat dit een edel ma-
teriaal is, deze viel toen volledig af. 
Wel waren en mooie beelden ont-
staan met onder andere de kaarsvet 
combinaties en dit was voor even 
een doel om naar toe te streven, 
dit is echter uiteindelijk niet meer 
doorgezet. 

Daarnaast ben ik op het gebied 
van materiaal verder gegaan met 
papierpulp van kranten en heb 
daarmee nog testjes gedaan om 
onder andere suiker, gips en latex 
aan de papierpulp toe te voegen. 
Deze toevoegingen hadden eigen-
lijk bijna geen effect of werkte niet, 
eigenlijk was papier met water op 
zichzelf al heel bindend. Ook ben 
ik toen gaan kijken naar simpelweg 
de lagen van kranten en kwam er-
achter dat als je deze alleen maar in 
water legt en vervolgens onder een 
pers leg dat deze dan hard wordt, 
dit leek al een vloertegel op zich-
zelf. Ik ben vervolgens gaan kijken 
voor een nabewerking nog van 
deze ‘tegel’, ik wilde kijken wat je 
er nog meer mee kon doen. Ik heb 
dit onder andere met vuur gepro-
beerd maar veel dingen werkte niet 
omdat de kranten nog behoorlijk 
nat waren en deze ook best lang 
vochtig bleven waardoor het vuur 
steeds uit ging. En een droge krant 
in de fik steken ging wel maar het 
vuur ging vaak veel te snel en voor 

dat je het wist was de krant volledig 
in as. 

Ondertussen probeerde ik dezelfde 
proefjes met papier wat een plastic 
laagje heeft. Ik probeerde er pa-
pierpulp van te maken en een ‘te-
gel’ net zoals ik met het krantenpa-
pier had gedaan, ik heb het papier 
zelfs gekookt om zo misschien het 
plastic laagje zachter te laten wor-
den. Echter niks werkte met dit pa-
pier, door het plastic laagje hecht 
het niet aan elkaar zoals kranten-
papier doet. 

Tenslotte ben ik de tegel nog gaan 
zagen, door het zagen kon je op de 
doorsnede van een krant heel goed 
zien en zag je alle kranten lagen. Ik 
zaagde hier meerdere reepjes van 
en legde deze naast elkaar met de 
doorsnede naar boven. Dit is min 
of meer het uitgangspunt gewor-
den voor het vervolg van dit pro-
ject. 

Algemeen
Hoe wordt papier gemaakt?
Het begint allemaal met het aan-
voer van de grondstoffen. Bij pa-
pier is dat meestal hout waar het 
schors van afgehaald is. Het hout 
wordt vermalen tot snippers en 
hier wordt dan houtpulp van ge-
maakt door het te wassen en te ko-
ken in een oven. Uit deze houtpulp 
komt een soort van zwarte lava 
en die wordt uit de pulp gehaald. 
Het overige houtpulp wordt weer 
gewassen en vervolgens gebleekt. 
Daarna wordt al het water eruit ge-
haald en de droge pulp wordt geplet 
en dan heb je papier. Het papier 
wordt op rollen gedraaid en deze 
worden dan op maat gesneden.

Bron: Schooltv

Waar wordt papier van gemaakt? 
Papier wordt meestal gemaakt 
van verschillende houtsoorten 
zoals beuken, essen of populier. 
Ook wordt oud papier vaak ge-
recycled in nieuw papier. Hoge 
kwaliteit papier wordt vaak ge-
maakt van katoen of linnen.

Hoe wordt papier gerecycled
Papier en karton zijn allebei hon-
derd procent recyclebaar. Echter 
papier en karton met een plastic 
laagje kan niet op dezelfde ma-
nier worden gerecycled. Deze 
moeten dan ook in de plastic af-
val bak gegooid worden. Hieron-
der vallen onder ander drinkpak-
ken, pizzadozen, flyers enzovoort. 

‘Nadat het oudpapier en -karton 
zijn ingezameld, gereinigd en ge-
sorteerd, maakt de oudpapieron-
derneming er grote balen van. 
Deze gaan naar de papierfabriek. 

Oudpapier wordt daar opgelost in 
water. De papiervezels komen los 
van elkaar en er ontstaat papier-
pulp (een vezelbrij). Vervuiling in 
het oudpapier zoals nietjes, paper-
clips, plakband of stukjes plastic 
en zelfs zand of piepschuim wor-
den met behulp van verschillen-
de zeeftechnieken uit de vezelbrij 
gehaald. Als het voor het eind-
product nodig is wordt ook de 
drukinkt verwijderd. Door mid-
del van flotatie wordt de inkt van 
de vezels gescheiden. Bij flotatie 
worden inktresten door middel 
van opstijgende (zeep)luchtbellen 
aan de oppervlakte gebracht. Sa-
men met andere bestanddelen uit 
papier, onder andere kalk, kun-
nen deze resten worden gebruikt 
als grondstof voor bouwmateri-
alen zoals vulstof in lichtgewicht 
betonblokken. De vezelpulp kan 
vervolgens wit worden gemaakt 
met zuurstof, gebleekt met water-
stofperoxide (H2O2) of ozon (O3). 
Nadat de pulp klaar is voor gebruik 
kan de papierproductie beginnen.’

Bron: www. papierenkarton.nl

Soorten Papier/
Recyclebaar papier

Hergebruikte pulpverpakking
Verpakkingsmateriaal gemaakt 
van pulp van hergebruikt en 
biologisch afbreekbaar papier.

Handgemaakt papier
Handgemaakt papier dat wordt ver-
vaardigd door een fijnmazig doek 
in een vloeibaar gemaakte pulp van 
plantenvezels onder te dompelen. 

Ovenbestendige schaal van papier
Papieren schalen die geschikt zijn 
voor gebruik in een magnetron 
of oven bij temperaturen tot 204 
graden. Ze kunnen in een vriezer 
of koelkast worden opgeborgen 
zonder te scheuren of te deuken.

Wandplaat van hergebruikt kran-
tenpapier
Een veerkrachtig akoestisch iso-
lerende en duurzame bouw-
plaat die volledig uit hergebruikt 
krantenpapier bestaat. Het heeft 
een dubbele isolatiewaarde ten 
opzichte van hout maar heeft 
geen splinters, open delen, of 
knotten. Het is schilder baar en 
worden bevestigd met spijkers.

Washipapier
Natuurlijk en handgemaakt pa-
pier. Het wordt gebruikt in 
deuren, ruimtescheidende ele-
menten en verlichting. Het kan 
ook worden verlijmd op glas.

Papierweefsel:
Duurzame weefsels voor stoffering 
en wandbedekking. Ze worden 
gemaakt van papiervezels die zijn 
geweven met vezels op cellulose-
basis, zoals linnen, katoen en jute.
Er is hier niet veel over te vinden 
maar wat er is wel een bedrijf die 
met vezels van een bananenboom 
eerst papier maakt en met dit pa-
pier maken ze textielproducten 
(Green banana Paper) Dit is alleen 
nog niet supersterk of stretch dus is 
het nog niet geschikt voor mense-
lijke beweging of de wasmachine.  

Proces
Onderzoeken en proefjes op chronologische volgorde
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Golfkarton
Standaard golfkartonplaten met een 
dikte van 0,3 cm. Door de stroken 
in elkaar te laten grijpen, kunnen 
ze mechanisch worden bevestigd.

Geperste Golfplaat
Lichtgewichte plaat geheel ver-
vaardigd van houtpulp, dat 
zonder toevoegin van bind-
middelen onder hoge tempera-
turen in een golfvorm is geperst.

Gelamineerde kartonnen buis
Door meerdere lagen zware ve-
zelplaat te lamineren, ontstaan 
deze sterke buizen. Ze kunnen 
worden vervaardigd in verschil-
lende afmetingen en vormen.

Bron: Boek materials

Kranten
Hoe worden kranten gemaakt?
Eerst wordt door de redactie ge-
kozen welke nieuwsartikelen er in 
de krant komen te staan en wor-
den de pagina’s ingedeeld. Vervol-
gens wordt een aluminiumplaat 
op een fotografische manier be-
drukt met de pagina’s. Om met 
deze plaatpapier te bedrukken 
wordt het vochtig gemaakt, alle 
witruimtes van de pagina trekken 
het vocht aan. Vervolgens wordt 
de inkt op de plaat aangebracht, 

de vochtige plekken stoot de inkt 
af waardoor de inkt alleen op de 
plek komt waar het moet gedrukt 
moet worden. Ten slotte wordt er 
eerst een afdruk gemaakt op een 
rubberdoek en vanaf de rubber 
doek wordt het op papier gedrukt. 

Bron: www.krantendrukwerkers.nl

Krantenpapier inkt
Papier bestaat voornamelijk uit 
cellulose. Vroeger werd het pa-
pier gebleekt met Chloor, maar 
dat gebeurt tegenwoordig haast 
niet meer. Men gebruikt nu zuur-
stof om het papier te bleken.
Inkt is tegenwoordig ook niet meer 
zo schadelijk als vroeger. Tien jaar 
geleden bestond de inkt voorna-
melijk uit geraffineerde olie en ge-
bruikte men zware metalen voor de 
kleur. Tegenwoordig is inkt veel mi-
lieuvriendelijker. De inkt is nu op 
basis van soyaolie en er worden veel 
minder giftige stoffen in gebruikt.

Over het algemeen wordt kran-
tenpapier beschreven als niet tot 
nauwelijks giftig. ‘Vers’ kranten-
papier, wat net uit de drukpers 
komt kan nog wat oplosmiddelen 
bevatten, maar die zijn grotendeels 
verdampt voordat de krant op de 
mat valt. We mogen aannemen 
dat er slechts hele kleine hoeveel-
heden in de krant achterblijven. 

Sommige papieren voorwerpen, 
zoals tissuedozen, sigarettenpakjes 
en paperbackboeken, zijn behan-
deld met anti-schimmelmiddelen. 
Deze middelen bevatten kwik en 
kunnen als je het zou eten  een 
kwikvergiftiging veroorzaken.

Glossy papier van bijvoorbeeld 
tijdschriften wordt glimmend 
gemaakt door een vernislaag. 
Meestal wordt daar ethylcellulo-
se voor gebruikt. Dit wordt ook 
gebruikt voor medicijn en vita-
mine pillen en is dus niet giftig.

Bron: www.hetkonijn.nl

Oud Papier
Cijfers oud papier
In Nederland verschilt het gemid-
delde aantal kilo per persoon per 
provincie
Zeeland 71 kilo pp
Zuid-Holland 39 kilo pp
Noord Holland: 47 kilo pp
Noord-Brabant: 62 kilo pp
Utrecht: 50 kilo pp
Limburg: 66 kilo pp
Gelderland 63 kilo pp
Flevoland: 55 kilo pp
Overijssel: 65 kilo pp
Drenthe: 63 kilo pp
Friesland: 67 kilo pp
Groningen: 56 kilo pp

In grote steden wordt duide-
lijk minder oud papier op ge-
haald dan op het platteland.

Bron: CBS  cijfers 2016

(links) Een grafiek met de landelijke oplages 
van diverse kranten 
artikel van Piet bakker 11-04-2018
Bron: www.svdj.nl

Feitjes
Het woord papier
Het woord papier komt uit Egyp-
te en refereert naar de plant papy-
rus waar toen papier van gemaakt 
werd. Het productieproces in het 
begin van de papier ontwikke-
ling in China is gebaseerd op de 
papierwesp die haar nest bouwt. 
Hij klopte vezels van bamboeriet, 
de bast van de papiermoerbei en 
zijdeafval tot brij. Die brij ver-
dunde hij met water en liet het 
drogen: hij had papier gemaakt.

85% van het in Nederland 
gemaakte nieuwe papier en 

karton bestaat uit gerecycled 
oudpapier en -karton.
Bron: Koninklijke VNP Jaarverslag 2017

De gemiddelde Europeaan ge-
bruikt gemiddeld 165 kilo papier 
per jaar, dat staat gelijk aan 800 
kilometer autorijden of 100 kilo 
CO2. In Nederland wordt ongeveer 
2,8 miljoen ton nieuw papier en 
karton gebruikt. Per huishouden 
vallen elk jaar ongeveer 1800 stuks 
ongeadresseerd reclamedrukwerk 
op je deurmat. En de gemiddelde 
Nederlander gebruikt ongeveer 
57 velletjes toiletpapier per dag, 
dit is 20.805 velletjes op jaar basis. 

86% van het gebruikte 
papier en karton wordt 

ingezameld en hergebruikt. 
Bron: PRN monitor 2015

Wat bestaat er al?
Voordat wij aan onze papier vloer 
gingen moesten we wel even weten 
wat er al was aan papieren vloeren 
bestond. Het was opvallend dat er 
eigenlijk nog niet zo veel mee ge-
daan wordt. Het gene wat je heel 

veel voorbij ziet komen is de ‘paper 
bag’ vloer. Dit is een vloer gemaakt 
van de bruine papieren zakken die 
vooral veel in Amerika zag. Dit 
wordt ook altijd door bewoners 
zelf vaak gemaakt en niet door een 
bedrijf uitgevoerd. Er zijn volledige 
tutorials te vinden over het maken 
van zo’n vloer alleen wordt er dan 
altijd een rol papier aangeschaft en 
wordt het niet echt van de brui-
ne papieren zakken, er wordt dus 
geen papier gerecycled. Het papier 
wordt gescheurd en wordt daarna 
met lijm op een cementdekvloer 
geplakt. Dit laten ze drogen en 
daarna doen ze er een laag hars 
overheen en laten deze uitharden. 
Dit is een hele mooie vloer maar 
niet recyclebaar of goed voor het 
milieu en het zal een hele grote klus 
worden om zo’n vloer er weer uit te 
halen. Voordeel is wel dat zo’n vloer 
met de juiste kwaliteit hars heel 
lang goed blijft, echter er ontstaat 
wel verkleuring door door de zon. 
Bron:  Zie Bijlage 

Papier vloer met patroon
Er is ook een variant van een pa-
pieren vloer met een patroon erin. 
De manier zoals deze gelegd wordt 
is eigenlijk hetzelfde als de pa-
per bag vloer alleen wordt er dan 
papier gebruikt waarop een pa-
troon geprint staat. Deze plak je 
strak tegen elkaar aan op de vloer 
en vervolgens doe je er een dikke 
laag hars overheen. Deze techniek 
kan je in principe met alle soorten 
papier doen, krantenpapier, blad-
zijdes uit boeken, oude foto’s en-
zovoort. Het wordt alleen nog niet 
zo vaak gedaan, ik vermoed omdat 
dit natuurlijk een best wel druk pa-
troon oplevert tegenover de effen 
kleurige bruine paper bag vloer.

Bron: zie Bijlage

Doelstelling:
Een harde vloer gemaakt van 
oudpapier met een natuurlijk 

bindmiddel zodat deze na gebruik 
weer gerecycled kan worden. 
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Papierentapijt
Wat ik als laatste nog vond over 
papieren vloeren was papieren-
tapijt. Het merk Woodnotes uit 
Finland heeft een los vloerkleed 
gemaakt van onder andere papier. 
Woodnotes gebruikt papier wat 
gemaakt is van FSC gecertificeerd 
hout, waar geen chloorgas bij is 
gebruikt is om het papier te ble-
ken en gebruiken verf waar geen 
halogeen-organische verbindin-
gen of zware metalen in zitten. Dat 
maakt dat dit een best wel ecolo-
gisch product is. Ze gebruiken het 
papier om in de garen te verwer-
ken hiermee vervolgens te gaan 
weven. Deze tapijten hebben ver-
der vaak een rug van latex of jute.

Bron: zie bijlage

De Wax
De wax op kranten papier test
Annemarie had bij haar voor on-
derzoek wax gebruikt en was er-
achter gekomen dat dit niet door 
het bakpapier heen geen. Aange-
zien er nu met krantenpapier ge-
werkt zou worden gingen we tes-
ten of de wax door krantenpapier 
heen zou gaan. We hadden op een 
plank allemaal vierkanten krant 
neergelegd met verschillende la-
gen. Het eerste vierkant bestond 
uit 1 laag en er kwam steeds 1 laag 
bij tot een krant met 5 lagen. De 
wax gemaakt van 50 ml water, 50 
ml natuurazijn en 250 gram suiker 
werd opgewarmd en op het mo-
ment dat het bruin was geworden 
werd het op de kranten gegoten. 
Dit hebben we een uurtje laten 
staan om hard te laten worden.

Resultaat
De wax gaat niet door kranten-
papier heen. Bij laag 1 zie je wel 
aan de onderkant dat er wax op 
de ander kant zit omdat er een 
donkere vlek ontstaat maar het 
komt er niet doorheen. Bij de 
krant met twee lagen zag je ui-
teraard ook de vlek niet meer. 

Wax schuren
We hebben een poging gedaan het 
wax blok te schuren en te kijken of 
deze misschien recht wordt, mat 
wordt en het liefst minder ging plak-
ken. Dit was helaas geen van alle 
gebeurd. Om met de hand te schu-
ren is de wax te plakkerig en met 
de machine wordt het zo warm dat 
de de suiker weer smelt en aan het 
schuurpapier vast blijft zitten. Als 
de wax is uitgehard ziet het er weer 
precies hetzelfde uit en heeft het 
dezelfde eigenschappen als ervoor.

De  wax
De wax bestaat uit 50 ml water, 50 
ml natuurazijn en 250 gram suiker 
deze wordt verwamd in een pan-
netje. De wax begint met een witte 
kleur en wordt daarna geleidelijk 
bruin. Daarna gooi je de wax ter-
wijl het nog heet is over het object 
waar je het wil hebben en laat je het 
afkoelen. De wax wordt dan hard 
maar is wel nog steeds plakkerig. De 
kleur van de wax blijft ook bruin en 
de geur zakt na een paar uur weg.

te krijgen. Maar de conclusie was 
dat dit wel kon werken als tegel. 
We moesten alleen nog een na-
tuurlijk bindmiddel vinden en iets 
wat de bovenlaag kon beschermen.

Kranten persen

Als eerste snijden we de randen 
van de kranten eraf omdat daar 
nietjes in zitten. Deze kunnen we
niet gebruiken in het verwerken 
van het papier. Daarna vullen we 
een grote bak met water zodat
de kranten goed onder water kun-
nen liggen. Dit laten we ongeveer 
een kwartier weken. Dan halen
we de kranten er in zijn geheel 
uit, als een pakket. We laten het 
uitlekken en proberen met de
hand er al veel water uit te per-
sen. Dit leggen we op een mdf 
plaat die water bestendig is. De
kranten liggen dus tussen twee 
mdf platen en het wordt sa-
mengeperst doordat we grote
lijmklemmen gebruiken om 
het aan te drukken. Het water 
lekt in grote emmers, langs de
klemmen. De kranten laten we 
een nacht onder de pers lig-
gen, zodat we ze de volgende dag
kunnen bewerken.

 Stap 1

 Stap 2

 Stap 3

 Stap 4

 Stap 5

 Stap 6

De Eerste Tegel
Nadat we de krant hadden geperst 
gingen we het bewerken. We gin-
gen met de nog een beetje natte 
krant naar de grafiek werkplaats 
waar ze een grote automatische 
papiersnijder hebben. Met behulp 
van een medewerker hadden we 
de krant in reepjes van 1 cm laten 
snijden. Terwijl we dit deden wa-
ren er best wel veel reepjes losgeko-
men en raakten daarmee een paar 
lagen krant kwijt. Dit kwam omdat 
deze krant al een heel weekend 
had liggen drogen en eigenlijk te 
droog was geworden om nog goed 
te bewerken. Maar met de repen 
die we nog wel hadden hebben we 

de eerste tegel kunnen maken om 
stevigheid te testen. Uit gemakt 
hebben we deze tegel gemaakt met 
houtlijm om de kranten reepjes 
aan elkaar vast te plakken. Om de 
tegel echt een tegel te laten lijken 
hebben we de zijkanten nog recht 
gesneden. Vervolgens hebben er de 
tegel op de grond gelegd, er moest 
nog wel een houten onderplaat on-
der omdat de tegel van zichzelf nog 
niet sterk genoeg was. We gingen 
erop staan en lopen en het papier 
bleek nog behoorlijk sterk te zijn, 
het drukte in ieder geval niet in. 
Wel merkte we dat de kieren van 
de kranten lagen op een gegeven 
moment wat meer uit elkaar gin-
gen staan. Ook werd de tegel ui-
teraard een beetje vies en deze was 
daarna best wel moeilijk schoon 
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Zagen
Nadat we de eerste test hadden 
gedaan met de de snijmachine 
uit de grafiek werkplaats zijn we 
daarna over gegaan op het zagen 
van de krant. Zo hielden we toch 
meer zelf ons het proces in ei-
gen hand en konden we sneller 
en makkelijker de papier repen 
maken. We konden nu ook zelf 
makkelijker bepalen welke diktes 
we wilden gebruikten en wanneer 
we dit wilden doen. We moesten 
wel als we een krant wilden zagen 
er een hout plank of kartonnetjes 
onder leggen zodat de krant zelf 
niet in de machine kwam of de re-
pen achter de zaag bleven haken.  
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Tegel schuren
Nadat we een tegel hadden ge-
maakt gingen we kijken of we 
deze konden nabewerken met 
een schuurmachine. Zo pro-
beerde wij de oppervlakte rech-
ter te maken en misschien nog 
wat oneffen heden weg te halen. 
Resultaat, je kan deze vloer prima 
schuren het zorgt ervoor dat de vloer 
zacht gaan aanvoelen, de eventu-
ele ruimtes tussen de papieren re-
pen blijven wel het is niet dat deze 
dicht gaan. Je haalt met het schu-
ren er wel een paar millimeter af. 

Krant in suiker
Tot op dit moment was krant in 
water alleen al genoeg om de kran-
ten aan elkaar te laten binden. En 
ondanks dat dit best wel heel ste-
vig is is het niet stevig genoeg om 
er een vloer van te maken waar 
mensen veel overheen lopen. Ook 
raakte de kranten wat losser nadat 
ze droger waren geworden, dit is 
niet erg als het al goed verbonden 
is aan elkaar. We hebben gepro-
beerd deze verbinding te verbete-
ren door suiker door het water te 
doen en dat eerst te laten oplos-
sen. Suiker plakt van zichzelf en 
we hoopten dat deze dan ervoor 
zou zorgen dat de krant beter aan 
elkaar verbonden zou blijven. Om 
het proces te versnellen hebben we 

de krant met suiker in de oven ge-
daan om te laten drogen. Nadat wij 
deze eruit hebben gehaald merkten 
we geen verschil met een de krant 
die zonder suiker in het water had 
gelegen. Deze test werkte dus niet.

Wat we tegelijkertijd zijn gaan tes-
ten in de oven is de oud papier met 
een plastic laagje erover, zoals bij-
voorbeeld een pizza doos. Plastic 
smelt op  een bepaalde tempratuur 
en we konden zo kijken of dit dan 
misschien bindend kon werken en 
zo verwerkt kan worden in een de 
tegel. De oven stond op 200 graden 
en het heeft er ongveer 20 minu-
ten in gelegen. We hadden twee 
stapels gemaakt en 1 ervan in wa-
ter laten weken. Na de 20 minu-
ten was het natte papier droog en 
kromgetrokken en het droge pa-
pier was ook krom getrokken. Niks 
van wat we hoopten dat zou ge-
beuren gebeurde ook echt helaas.

Bindingsmiddelen
Natuurlijke bindmiddelen 
Om de kranten aan elkaar te kun-
nen binden is er eerst onderzoek 
gedaan naar natuurlijke bind-
middelen. Dit omdat we de vloer 
na de tijd 100% willen recyclen 
maar het tijdens gebruik wel ste-
vig moet zijn. Het bindmiddel 
moet dus sterk zijn en oplosbaar. 

Wax 
Wax ontstaat als je water en azijn 
met suiker gaat koken. Dit word 
een stroperige substantie die aan je 
vingers blijft plakken. Als dit blijft 
opengesteld aan de blote lucht 
dan blijft de bovenlaag strope-
rig. Het blijft niet bindend als je 
het met een nat product mengt. 

Beenderlijm 
Beenderlijm is lijm die is gemaakt 
van beenderen/botten. In de oud-
heid werd beenderlijm al gebruikt. 
Tegenwoordig wordt beenderlijm 
verkocht in korrels die je kan op-
lossen in water. Rond de 45 graden 
wordt de lijm vloeibaar. Wanneer 
de lijm afkoelt wordt hij weer hard. 
De lijm is gevoelig voor vocht en 
dus niet handig om te verwerken 
voor in een vloer. Ook is het een 
dure lijm die niet makkelijk te ver-
krijgen is. Wat wel een voordeel 
is aan beenderlijm is dat als het is 
gelijmd en fout is gegaan, je de fou-
ten kan bewerken met verhitting. 

Houtlijm 
Houtlijm is een dispersielijm. 
Dispersielijm is een lijm waar-
in de lijmdeeltjes als kleine deel-
tjes gelijkmatig verspreid zijn in 
een vloeistof. De lijmverbinding 
komt tot stand door verdam-
ping van de vloeistof in de om-
geving. Hierdoor blijven de vaste 
deeltjes die de lijm vormen over. 
Houtlijm kan je gebruiken voor 
alle soorten hout maar ook voor 
MDF, papier, karton en fineer. 

Krant met suiker en water, gedroogd

Krant met water, gedroogd

Je kan het makkelijk gebrui-
ken bij houtverbindingen zoals 
zwaluwstaarten, vingerlassen en 
pen-gat verbindingen. Wanneer 
je de houtlijm gebruikt mag het 
materiaal waar je op gaat lijmen 
niet koeler zijn dan 5 graden.

Bron:  zie bijlage

Natuurhars
Natuurhars is in vaste of half vloei-
bare substantie te krijgen. Hars lost 
niet op in water en kristalliseert 
ook niet. Wanneer je hars aan je 
hand hebt is het lastig om eraf te 
krijgen omdat het zo hard vastzit. 
Wanneer je met je hand dan door 
je haar gaat laat de hars los omdat 
het oplost in vet, en dus ook in je 
haar. Ook lost hars op in alcohol. 
Er is onderscheid in natuurhars en
kunsthars. De natuurhars komt uit 
de bomen, voornamelijk naaldbo-
men. Wanneer er zuurstof bij de 
natuurhars komt, wordt het hard. 
Voor de boom is het belangrijk 
om hars te hebben want het heeft 
een helende functie voor de boom. 
Wanneer de bast van de boom 
scheurt of anders beschadigd zorgt 
de hars ervoor dat het beschermt is 
tegen ongedierte en virussen. Na-
tuurhars word vaak gebruikt in lij-
men of andere kleefmiddelen. Op 
pleisters zit vaak ook een
laagje natuurlijke hars.

Kunsthars
Kunsthars is een synthetische stof 
die dezelfde kenmerken heeft als 
hars. Het wordt dus niet uit een 
boom gewonnen. Je kan het gieten, 
het is zacht en het hecht goed. Ook 
is het meestal goed isolerend, licht 
vervormbaar en thermoplastisch. 
Thermoplastisch betekent dat het 

zacht wordt als het wordt verhit. 
Thermoharders zijn kunststoffen 
die hard worden als ze worden ver-
hit. Bij kunsthars bepaald de tem-
peratuur de hardheid van de stof.
De eerste kunsthars die volledig 
synthetisch was is de thermohar-
der bakeliet. Omdat het hard wordt 
als het heet is moet dit direct in de 
goede vorm worden gegoten want 
je kan het later niet vervormen. Ba-
keliet wordt veel toegepast in elek-
trotechniek omdat het een hoog 
elektrisch isolatievermogen heeft. 
Ook wordt bakeliet veel gebruikt 
voor deurklinken, handvaten van 
bakpannen, doppen van medi-
cijnflesjes en telefoons. Bakeliet is 
uitgevonden aan het begin van de 
twintigste eeuw, daarna zijn veel 
andere kunstharsen ontwikkeld zo-
als polyurethaanhars en epoxyhars. 
Epoxyhars word veel gebruikt voor 
materialen die licht maar wel ste-
vig moeten zijn. Epoxyhars hecht 
goed op verschillende ondergron-
den. Wanneer de epoxy wordt ge-
mengd met vezels wordt het een 
composiethars. Composieten zijn 
licht, sterk en waterbestendig. 
Daarom word het vaak voor bo-
tenbouw gebruikt. Epoxy heeft een 
druksterkte die twee keer groter 
is dan beton en wordt vaak toe-
gepast in vloeren. Dit omdat het 
slijtvast is en vloeistofdicht. Het 
wordt vaak toegepast in bedrijfs-
hallen, parkeergarages en winkels. 
Een epoxyvloer kan niet in com-
binatie met vloerverwarming. Een 
vloer van epoxy voelt koud en en is 
krasgevoelig. Waar wij op moeten 
letten met onze vloer is dat het kan 
gaan scheuren als de ondergrond 
niet stabiel is, zoals bij ons een
papieren ondervloer. Het beste kan 
je dan een polyurethaanvloer kie-
zen die is comfortabeler in
een woning.

bron: zie bijlage

Kranten met wax proef
Nadat we een hele stapel kranten 
hadden gepers en daar repen van 
hadden gezaagd (We gebruiken 
niet meer de snij machine bij de 
grafiek werkplaats omdat deze niet 
door onszelf bediend mocht wor-
den en omdat de medewerkers niet 
wilden dat het mes zou gaan roes-
ten door de natte krant.) maakten 
we een mal waar we de repen in 
konden doen met een opstaand 
randje. De repen zaten dicht te-
genelkaar aangeperst zodat er niks 
tussen kon komen. Vervolgens de-
den we een laag wax in de mal over 
het papier heen. Dit lieten we hard 
worden en het zag er eerst veel be-
lovend uit. Om wat plakkerigheid 
weg te halen deden we over de helft 
van de mal maizena wat ervoor 
zorgde dat het een matte look kreeg 
en de plakkerigheid verdween. 
We hadden dit een avond laten 
staan en de volgende dag was de 
mooie wax laag bijna helemaal 
weg. Je had op een paar plekken 
nog een streepje wax zitten maar 
de rest was allemaal in het papier 
getrokken. Ook was niks van de 
wax wat erop lag nog hard, alles 
was vloeibaar geworden en super 
plakkerig. Ook plakten de stroken 
papier niet aan elkaar vast.
Weer een dag later en alle wax 
was volledig in het papier getrok-
ken, het plakte niet meer maar het 
hechtte ook helemaal niet meer. 
Het enige wat eruit was gekomen 
is dat de kranten geen grijs uiterlijk 
meer hebben maar dat ze nu bruin 
zijn. Sommige zouden zeggen dat 
het nu een beetje op hout lijkt. 

Voor een afwerkingslaag aan de 
bovenkant hadden we een hars in 
gedachte, er zijn heel veel soorten 
hars dus hebben we er een onder-

zoek ernaar gedaan.
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Cement proef
Naast de suiker met wax test heb-
ben we hetzelfde gedaan met be-
ton. Repen papier zaten in een 
mal en we hebben daarover heen 
beton gedaan. Toen we de mal 
losmaakten brak het beton direct 
in 3 delen en zagen we dat het pa-
pier niet echt heel goed bind aan 
het beton. Eigenlijk hadden we 
dit daarna weggelegd en wilden 
we er niet meer mee verder. Tot 
dat we voor een ander ding een 
paar repen te kort hadden en we 
het beton onder deze repen weg-
haalden. De repen waren keihard 
geworden. Hier zijn wij later in 
het proces nog meer door gegaan.

Nadat we dit ontdekt hebben 

hebben we nog wat onderzoek 
gedaaan naar cement om er iets 
meer over te werten  te komen.

Onderzoek
Cement is een hydraulisch bind-
middel, dat betekent dat het hard 
word als chemische reactie als 
het in contact komt met water. 
Het fijngemalen materiaal waar 
cement voornamelijk uit bestaat 
vormt een plastische massa na 
het mengen met water. Cement 
wordt hard als een steen wanneer 
hij in de buitenlucht verhard maar 
ook onder water wordt het hard. 
Cement gemengd met water en 
zand heet mortel. Cement wordt 
voornamelijk gebruikt als grond-
stof voor beton en metselspecie. 

Dag 1 van de wax op de kranten, 
de wax wordt hard en ligt nog op 
de kranten

Dag 2 van de wax op de kranten, 
De wax is in de kranten getrokken 
en alles wat er nog op ligt is vloei-
baar

Dag 3 van de wax op de kranten, 
De wax is nu volledig in de kranten 
getrokken 

De kartonnen onderkant
We hebben de wax op papier test 
nog een keer gedaan maar dan 
een beetje anders. We hebben een 
mal met repen papier tegen elkaar 
geperst en daarover heen wax ge-
daan. Vervolgens hebben we ter-
wijl de wax nog vloerbaar was een 
stuk karton erop gelegd zodat deze 
vast kwam te zitten aan de de sui-
ker. Tenslotte hebben we de mal 
omgedraaid en hebben we de sui-
ker andersom laten opdrogen met 
het idee dat het er dan misschien 
niet zo makkelijk in het papier kon 
trekken. Dit was helaas niet het ge-
val en we kregen hetzelfde resultaat 
als eerst, niks zat vast aan elkaar.

We zijn daarna nog wel even door-
gegaan met het idee van de karton-
nen rug voor de vloer. We hebben 
een test gemaakt waarbij we de 
repen papier met lijm op een kar-
tonnen onderplaat plakten. Dit 
deden we om te kijken hoe stevig 
dit de tegel zou maken en of er 
nog veel kieren bijkwamen of dat 
de repen juist heel goed bij elkaar 
bleven. Het resultaat was dat de 
tegel wel heel stevig werd en goed 
aanvoelde alleen die kieren ble-
ven nog altijd best wel open staan. 

Afwerkings laag 
bijenwas

We hadden als tip van de do-
cent gekregen om eens te kijken 
naar bijenwas als afwerking-
slaag. Dit hebben we eerst onder-
zocht en daarna uit geprobeert.

Bijenwas
Bijenwas is een vettige stof die 
honingbijen maken om hun ra-
ten mee op te bouwen. Bijenwas is
een stevige substantie. Het smelt 
tussen de 62 en 65 graden en is 
kneedbaar bij 40 graden. Door
dit hoge smeltpunt maakt het 
een ideaal product om cosmeti-
sche producten meer stevigheid te
geven. Vroeger werd bijenwas 
vaak gebruikt in scheepvaart om 
gaten en kieren te vullen. Ook in
het gebit werd het gebruikt om 
gaatjes te dichten. Dit omdat het 
warm zacht is en je er makkelijk
in kan drukken. Als het afkoelt 
word het weer hard. Ook werd er 
van bijenwas kaarsen gemaakt,
maar dit is was alleen 
voor de rijke mensen.
Bijenwas heeft een paar goe-
de eigenschappen van zich-
zelf. Het bevat vitamine A,
ontstekingsremmende eigen-
schappen, is hydraterend en heeft 
antibacteriële eigenschappen.
Maar hoe komen we nou aan bij-
enwas? De bijen maken van de 
was een raat om de honing en
stuifmeel op te slaan. Bij het pro-
duceren van de was en het ma-
ken van de raten eten de bijen
honing. Het kost veel energie 
om de was te maken en daarom 
stijgt de lichaamstemperatuur van
de bij en word de was ook vloei-
baar in hun lichaam. Via kleine 
kliertjes loopt de was de bij uit.
Wanneer de was weer afkoelt 

wordt het een harde substantie. 
De imker snijd met een heet mes
de raten los. Deze worden verza-
meld en gesmolten in een grote 
pan. Door het verwarmen scheidt
de honing zich van de was. De 
honing zinkt naar de bodem. 
De was wordt in ijzeren bakken
gegoten en stolt, waardoor je uit-
eindelijk staven bijenwas hebt.
Er zijn verschillende kleuren was, 
de meest voorkomende zijn wit 
en geel. Wanneer het uit de bij
komt is de was wit, maar de bij-
en voegen pollen aan de was toe 
waardoor het geel wordt. Om
weer witte was te krijgen wordt 
de bijenwas gebleekt en gezuiverd 
wat op verschillende manieren
gebeurt. Door actieve kool 
toe te voegen aan de gele was 
wordt de was weer wit omdat de
actieve kool de gele kleur van 
pollen absorbeert. Ook kan bij-
enwas gebleekt worden door
zonlicht. Dit kan van 
1 tot 5 weken duren.
De houdbaarheid van bijenwas 
is ongeveer drie jaar maar meest-
al langer. Wanneer je bijenwas
mengt met iets anders kan het zijn 
dat het minder lang houdbaar is.

Bron:  zie bijlage

De test
De bijenwas hebben we toege-
past op een tegel waar het papier 
is vastgelijmd met houtlijm. De
bijenwas hebben we erin gewre-
ven en na een kwartier uitgewre-
ven met een zachte doek. Op hout
zou nu een glanslaag ontstaan, 
maar met papier gebeurt dat niet. 
Het opdrogen van de was moet
je wel in een ventilerende ruim-
te doen omdat de geur die eraf 
komt heel sterk is en klasgenoten
kregen hoofdpijn van de lucht. 
Een dag later is de geur weg en 
kan je het gewoon in een ruimte
leggen waar ook allemaal ande-

ArtE
Z 

Hog
e-

sc
ho

ol
 va

n 
de

 K
un

ste
n

M
irj

am
 K

em
-

pe
 A

D 20
20

ArtE
Z 

Hog
e-

sc
ho

ol
 va

n 
de

 K
un

ste
n

M
irj

am
 K

em
pe

 A
D 20

20



September 2019 pagina 17September 2019 pagina 16

De 1 krant test
Om er achter te komen hoeveel 
kranten er nodig zijn om een vloer 
te maken moesten we eerst erach-
ter komen hoeveel we uit krant 
konden halen. Dus we namen 
1 krant, deze krant bestond uit 
72 pagina’s. We sneden de dich-
te rand eraf zodat de nietjes niet 
mee kwamen in het proces zoals 
eerder al beschreven. We gingen 
het hele proces af en we kwamen 
met een tegel van 28,5 breed cm

 bij 13,7 cm lang. Dit zou beteke-
nen dat je 25 kranten nodig heb 
van deze dikte per vierkante meter. 

getest. We zijn er overheen gelo-
pen en een klasgenoot heeft ook 
echt hard zijn voeten afgeveegd,
net als je bij een deurmat doet. 
Het papier gaat wel iets uit el-
kaar maar we hadden het ook nog
niet op de juiste manier beves-
tigd. Er kwam aardig veel vuil op 
de tegel maar dit was makkelijk te
verwijderen. Eerst hebben we het 
droog verwijderd en later nog 
even met een vochtig doekje over
de vieze vlekken geweest. De vieze 
vlek  is  bijna  in  zijn  geheel  verdwenen.

Op de eerste 2  foto’s is over de tegel 
gelopen. Op de laatste twee foto’s is 
het schoongemaakt. Op de foto’s hier 
beneden is het vieze gedeelte inge-
zoomd en is het duidelijk te zien hoe 
schoon het wordt na het reinigen 
met een vochtig doekje.

De vieze tegel De vieze tegel nadat deze is 
schoongemaakt met een doekje

De eerste rijg proef
We hadden op dit moment alle-
maal technieken die of niet werk-
ten of niet paste bij onze doelstel-
ling. We moesten toen naar iets 
anders zoeken wat misschien kon 
werken en we gingen kijken naar 
hoe andere vloeren verbonden zijn 
met elkaar. Zo kwamen we den-
kend aan tapijt op het idee om te 
rijgen. We zouden gaatjes maken 
in de repen papier en hierdoor 
een touw trekken zodat het strak 
gespannen tegen elkaar aan komt. 
We hebben eerst een klein testje 
gedaan met de onbewerkte papier 
repen en we kwamen er achter dat 
dit nog wel eens kon werken. Te-
gelijkertijd kwamen we erachter 
dat dus de papier repen waar beton 
op heeft gezeten keihard waren ge-
worden. Ook in deze repen konden 
we gaatje maken en touw erdoor 
heen rijgen en zo kregen we een te-
gel effect die behoorlijk sterk was. 
Nu moesten we nog de proefjes 
op grotere schaal uitvoeren om te 
kijken of dit ook nog goed werkte. 

Boren
Om de gaatjes te maken gebruik-
te wij een boor op een standaard. 
We hebben een hele constructie 
gemaakt om de gaatjes in het mid-
den op de juiste plek te boren. Er 
moest een stukje hout zijn waar de 
papieren reep tegenaan gelegd kon 
worden en een spijker dat uitstak 
om de plek van de boor aan te ge-
ven. De eerste keer hadden we het 
probleem dat het papier kapot ging 
toen we de boor erin deden. Om 
dit te voorkomen moest er ook nog 
aan de bovenkant een apart hout-
je komen waar de boor eerst door 
heen kon en als laatste weer uit kon 
gaan, zo nam de boor geen stukken 
papier mee. 

Tegel rijgen
Nadat de kleine testjes een succes 
leken te zijn gingen we een gro-
te tegel maken. We hebben eerst 
weer gezaagd en geboort en zijn 
vervolgens zigzaggend met wol 
door de tegel repen heen gegaan. 
Daarna hebben we het wol strak 
getrokken zodat de repen zo strak 
mogelijk tegen elkaar aan kwamen. 
Uiteindelijk was het nog steeds een 
hele flexibele tegel en naarmate 
het droogte leek het papier ook in 

te krimpen en kon je het eigenlijk 
weer op nieuw strak trekken. Het 
mooie was wel dat zodra de tegel 
strak was en op vloer gelegd werd 
was het wel een stevige vloer en 
kon je er gewoon op lopen, het had 
geen extra onderlaag meer nodig.

 

Rijg touw onderzoek
Nu we begonnen zijn met rijgen 
moesten we gaan nadenken over 
met welk touw er geregen moest 
worden, niet alles was even stevig 
of zou goed werken. We hebben 6 
verschillende soorten touwen ge-
probeerd op klein formaat om te 
kijken welke het stevigst was. 

Veel van touwen hadden of te veel 
rek in zitten of ze waren te slap 
en konden makkelijk gebroken 
worden als je er te hard aan trok. 
Daarbij wilde we wel bij onze doel-
stelling blijven om een recyclebare 
vloer te maken ook nadat deze weer 
van de grond afgehaald wordt. Na 
deze testjes gedaan te hebben, heb-
ben we besloten om voor de dik-
ke katoendraad te gaan. Deze was 
het sterkst en katoendraad is 100 
% biologisch en daarmee biolo-
gisch afbreekbaar. Daarnaast is het 
te krijgen in een ongekleurde en 
ongebleekte variant wat ook weer 
goed bij onze doelstelling past. 

 visdraad  naaigaren

 wol  sisal touw

 dun katoendraad  dik katoendraad
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Rollen
Omdat de taptijt tegel best wel soe-
pel was wilden we kijken of we het 
op een rol konden maken. We heb-
ben toen van kleinere stukjes een 
langer stuk gemaakt die we konden 
oprollen. Zo konden we ook testen 
wat effect van het oprollen zou zijn. 
Op zich lijkt het wel dat de kieren 
wat groter zijn dat wanneer je het 
niet oprolt maar dit wordt ook wel 
weer redelijk dicht gelopen als je er 
eenmaal op gaat lopen.

We hebben dit ook met de beton 
versie gedaan en geprobeert deze 
op te rollen. Dit was wat moeilij-
ker omdat het beton het papier 
een stuk stijver maakt maar het is 
zeker niet onmogelijk. We hebben 
ook als afwerkingslaag voor de 
betonnen versie bijenwas erover 
gedaan om te kijken of dit hierop 
ook werkt. We hadden dit eerder 
al getest op een niet betonnen va-
riant en de bijwas werkt wel om de 
vloer schoner te houden. Het enige 
verschil nu was dat de variant met 
beton ook een ander uiterlijk had 
gekregen en dit veegde je als je er 
bijenwas op deed volledig weg en 
is het dus minder goed te zien dat 
er beton in zit.

De ‘productiefout’
In onze eerste tegel zat een klein 
foutje met een overdwars stukje 
krant die over de rest heen lag. Nou 
hadden wij van meerdere mensen 
gehoord dat ze dit er juist leuk uit 
vonden zien en of we dit ook ex-
pres konden doen. Dat is ons ge-
lukt door terwijl we gingen rijgen 
er stukjes uit te halen en deze uit te 
laten steken. Om deze stukjes weer 

plat te krijgen zodat ze niet zouden 
scheuren hebben we er bijenwas 
overheen gedaan, tot zover lijkt het 
te werken en blijven alle stukjes 
plat liggen. 

De bruine karton variant
We hebben een variant gemaakt 
waarin we repen karton hebben 
toegevoegd om te kijken wat het ef-
fect hiervan was. Het geeft wel ex-
tra detail en kleur aan de tegel wat 
het wel een mooi effct geeft. Daar-
naast heb je zoals bij het zagen be-
schreven staat een onderplaat no-
dig om de krant te zagen, karton is 
stevig genoeg om als zo’n plaat te 
dienen en het blijft daarna redelijk 
goed vast zitten aan het nat papier 
waardoor je het makkelijk kan mee 
bewerken. 

De recyclebaarheid
Omdat ons doel natuurlijk was 
dat de vloer gerecycled kon wor-
den ook wanneer deze weer van de 
vloer afgehaald zou worden moes-
ten we nog checken of dit ook echt 
zou werken. We hebben dus een 
reep die we niet in een tegel had-
den verwerkt weer in het water 
gedaan en we zijn gaan kijken of 
dit weer pulp kon worden. Daarna 
hebben we het in een bakje gedaan 
en het bewerkt weer zo bewerkt dat 
het pulp kon worden, en dit lukte 
het kan zo weer de recycle cyclus 
in. 

Cement in water
Omdat we nu cement gebruik-
ten in sommige van onze testjes 
wilden we weten of de cement op 
het papier er ook weer af kon zo-
dat het papier weer gerycyled kon 
worden. We hebben twee repen in 
het water gelegd en gekeken wat er 
mee zou gebeuren. Ze bleven eerst 
drijven maar later zonken ze toch 
naar de bodem. Al vrij snel gingen 
ze openstaan en toen we ze eruit 
haalden hebben we geprobeerd 
ook van deze pulp te maken en dit 
lukte ook prima. We weten niet 
zeker hoeveel cement er nog in zit 
maar in de bouw worden regelma-
tig platen gemaakt van papier en 
beton en deze vloer zou dan hier 
naar toe kunnen om daarin gere-
cycled te worden.

Bijlage
Bronnen 
‘Wat bestaat er al’
Bron: www.lilblueboo.
com/2015/05/how-to-make-a-pa-
per-bag-floor.html 
Bron: YouTube, Brown Paper 
Floor Follow Up: How Do They 
Look 4 Years Later?

‘Papieren vloer met patroon’
Bron: https://lazycozy-rachellove-
cameron.blogspot.com/2010/06/
my-fancy-bathroom-floor.html

‘Papiertapijt’
Bron: https://www.duurzaamthuis.
nl/duurzaam-wonen/vloeren/pa-
pieren-tapijt 
Bron: https://www.vloerkleden-
winkel.nl/blog/2017/07/08/wood-
notes-vloerkleed-van-papier/

Bindingsmiddelen
https://subsites.wur.nl/nl/
show/Composietharsen-op-ba-
sis-van-isosorbide-en-recyclebare-
variant-1.htm 
http://www.joostdevree.nl/shtmls/
hars.shtml 
http://www.technischwerken.
nl/kennisbank/techniek-kennis/
wat-is-kunsthars-en-waarvoor-
worden-kunstharssen-gebruikt/ 

Bijenwas
https://www.naturalheroes.nl/pa-
ges/20-belangrijke-feiten-over-bij-
enwas 
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Conclusie 
en 

Samevatting 

Na deze onderzoeken te hebben 
gedaan zijn we tot de volgende 
conclusies gekomen. Een krant 
heeft eigenlijk alleen maar wa-
ter nodig als verbindingsmiddel, 
de vezels van de krant gaan in el-
kaar waardoor de verschillende 
lagen aanelkaar vast blijft zitten. 
De kopse kant van zo’n bewerk-
te krant is daardoor stevig genoeg 
dat je erop kan staan en lopen. 
Suikerwax is niet sterk genoeg als 
bind middel maar geeft wel een 
andere kleur aan de vloertegel. 
Als de krant nog vochtig is en 
je doet er een vochtige substan-
tie op dan trekt deze in de krant. 
Zo doet cement dat ook een 
beetje en deze zorgt ervoor dat 
de krant extra stevig opdroogt. 
Het rijgen van de kranten repen 
betekend dat de tegel geen extra 
onderlaag meer nodig heeft, ech-
ter moet er wel rekening worden 
gehouden met het inkrimpen van 
de krant als deze opdroogt. Na 
ongeveer 5 dagen is de krant vol-
ledig droog en kan je de rijg tou-
wen opnieuw straktrekken. Deze 
vloer kan als rol en als losse tegel 
gemaakt worden maar door het rij-
gen betekend dit wel dat dit altijd 
maatwerk zal zijn aangezien deze 
niet zomaar af te snijden zijn. Ook 
kunnen tegels en rollen niet breder 
zijn dan 25 cm omdat de nietjes 
uitgesneden moeten worden Ver-
der is bijenwas een goed afwer-
king voor deze vloer en het is te 
maken in verschillende varianten 

te maken waarvan op dit moment 
4 zijn uitgewerkt. Tenslotte ver-
kleurd het papier als het opdroogt 
wat het onvoorspelbaar maakt 
hoe het er uiteindelijk uit zal zien.
Onze doelstelling is gehaald. We 
hebben een harde vloer kunnen 
maken van gerecycled papier die 
na gebruikt weer terug de recycle 
cyclus in kan! Daarnaast hebben 
we ook een zachtere variant van de 

vloer die ook gereycled kan worden, 
zo zijn er meerdere mogelijkheden.
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