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Hout-kunststof-composieten 
(WPC)
Hout-kunststof-composieten genieten steeds meer bekendheid in 
producten voor de bouw of doe-het-zelf sector. De meeste mensen 
zullen ze kennen van dekdelen voor terrassen of schuttingen in tuinen. 
In toenemende mate worden ze ook in andere producten en sectoren 
toegepast. WPC’s (Wood polymer Composites) zijn materialen die al 
meer dan een decennium op de markt verkrijgbaar zijn en vooral in de 
toepassing van dekdelen is er nu veel praktijkervaring opgedaan over het 
gedrag en het functioneren.

Tekst: Bôke Tjeerdsma (SHR)

SHR heeft vanaf de eerste ont-
wikkeling van WPC’s veel 
onderzoek en testen uitge-
voerd aan dit materiaal. Daar-

naast heeft SHR over de jaren voor 
diverse soorten opdrachtgevers veel 
inspecties aan WPC projecten uitge-
voerd en zo is een aardig beeld ont-
staan hoe het materiaal zich 
gedraagt in de praktijk, wat het 
materiaal wel en niet kan en hoe je 
het optimaal moet toepassen. Deze 
kennis willen we graag delen met 
producenten, leveranciers en eindge-
bruikers om nog beter functioneren-
de producten te maken, maar ook 
om problemen met WPC’s in de 
praktijk te voorkomen.

Wat zijn WPC of NFC materialen?
WPC’s zijn materialen waarin houtve-
zels met kunststoffen gemengd wor-
den tot een nieuw samengesteld mate-
riaal. De kunststoffen die hierbij voor-
al gebruikt worden, zijn polyethyleen 
(PE), polypropyleen (PP) en PVC. Naast 
WPC materialen wordt er de laatste 
jaren ook steeds meer gesproken over 
NFC materialen. NFC staat voor Natu-
ral Fiber Composites. Hierin worden 
geen houtvezels toegepast maar ande-
re soorten natuurlijke vezels. De meest 
gebruikte vezelsoorten hier zijn, 
katoen, vlas, Kenaf, hennep en overige 
vezeltypen (jute, sisal, Abaca, kokos). 
NFC’s worden op dit moment vooral 
toegepast in de automotive als 
gevormperste delen voor het interieur 
van auto’s. Naast het gebruik van 
nieuw plastic worden voor WPC’s ook 

veel gerecyclede plastics gebruikt. Het 
hout of de natuurlijke vezels worden 
overwegend gewonnen uit reststro-
men van de houtindustrie of van de 
landbouwproductie. Eén van de grote 
drijfveren om WPC te ontwikkelen 
was oorspronkelijk om economische 
redenen. De prijs van plastic laat een 
continue stijging zien, waardoor het 
prijstechnisch lonend is om een deel 
van het plastic te vervangen door de 
veel goedkopere natuur- of houtvezel. 
Later werd duidelijk dat toevoeging 
van houtvezels ook technisch een toe-
gevoegde waarde aan het materiaal 
kan betekenen. Met name op het 
gebied van sterkte en stijfheid kan het 

toevoegen van houtvezel een substan-
tiële verbetering geven aan plastics die, 
zoals de naam al zegt, van nature plas-
tische eigenschappen hebben. 
De productie van WPC materialen in 
Europa heeft het afgelopen decenni-
um een stormachtige groei doorge-
maakt met een gemiddelde volume 
stijging van 10 procent per jaar. De 
Europese productie van WPC’s zat in 
2015 op circa 350.000 ton/jaar. Onge-
veer tweederde hiervan werd toege-
past in decking, een kwart voor 
autointerieur en 6 procent in gevel-
bekleding en schermen. Overige 
kleine toepassingen waren meubels, 
technische applicaties en consumen-
tengoederen. In Noord-Amerika en 
in China is de productie van WPC 
materialen het viervoudige van de 
Europese productie. In Nederland 
worden veel WPC dekdelen gepro-
duceerd of geïmporteerd uit China. 
Dit laatste betekent dat controle op 
de kwaliteit van het geïmporteerde 
materiaal heel belangrijk is om te 
kunnen voldoen aan de prestatie 
eisen die wij hier stellen aan het 
gebruik van WPC’s in bijvoorbeeld 
decking. Samen met het keuringsbu-
reau SKH heeft SHR hiervoor een 
beoordelingsrichtlijn opgesteld (BRL 
0825) waardoor het mogelijk is om 
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ten, dan moet het wel heel raar lopen 
wil je niet tot een goede MPG-score ko-
men. Het is raadzaam om nu al te gaan 
werken met deze lijn producten om zo 
goed opgesteld te staan als op 1 janu-
ari 2018 bij elke vergunningaanvraag 
getoetst wordt op de maximale grens-
waarde MPG kleiner of gelijk aan 1.”
 
Elke klant heeft nu al toegang tot de 
meest rijke online productcatalogus 
RaabOnline die Greenworks en Raab 
Karcher de bouw bieden. Hospers: “Wij 
hebben samen met onze leveranciers 

Greenworks: duurzame  
oplossingen uit eerste praktijkhand
Iedereen gaat duurzaam bouwen. Is het niet uit eigen overtuiging, dan zorgt regelge-

ving daarvoor. “Zoals de huidige Milieuprestatieberekening Gebouw (MPG) die reeds 

sinds januari 2013 verplicht is bij elke vergunningaanvraag voor bouwwerken met een 

bruto vloeroppervlak van 100 m2 of meer, dus ook voor nieuwe woningen. Vanaf 1 ja-

nuari 2018 geldt er een grenswaarde voor de MPG berekening van maximaal 1. De be-

rekening is gebaseerd op de levenscyclus (LCA) van de toegepaste bouwmaterialen en 

installaties. Via ons programma Greenworks bieden wij direct inzicht in de milieupres-

taties van bouwmaterialen en installaties. Via onze drie Greenworks Academies in Am-

sterdam, Apeldoorn en Breda voegen wij daar ook nog eens een dot praktijkervaring 

aan toe via vakman- en thematische trainingen, bijvoorbeeld over luchtdicht en energie-

neutraal bouwen, slimme installatietechniek, brandveilig bouwen, badkamer- en keuken-

renovatie et cetera.”

een breed scala aan bouwproducten 
een score en ranking gegeven op basis 
van duurzame producteigenschappen 
en wettelijke milieunormen. Het is een 
vertaalslag van wet- en regelgeving, 
uitgedrukt in schaduwkosten en een 
Greenworksscore. Producten met goe-
de scores zijn daarbij in de Greenworks 
lijn opgenomen. Door de RaabOnline 
database te benutten kunnen bouwer, 
architect, installateur, adviseur en op-
drachtgever zien hoe de door hen ge-
kozen producten zich verhouden tot de 
duurzame varianten. Het is een zeer 
toegankelijke online tool die ik eenieder 
kan aanraden. Wij bieden op deze wijze 
informatie uit de eerste praktijkhand. 
Daarnaast kan men een gratis Milieu-
prestatiebereking maken met de MRPI-
MPG tool op onze website www.green-
worksacademy.nl/rekentools/mrpi/.”

Concept slaat aan
Hospers ziet een snel groeiende vraag 
naar duurzame oplossingen. “Tevens er-
varen wij een groeiende vraag naar ad-
vies daaromtrent. Bouwpartijen doen 
veel dingen goed als het om het invul-
len van milieu-ambities van opdracht-
gevers gaat, maar duurzaamheid prak-
tisch integreren is vaak zo complex, dat 
het zelfs wat angst inboezemt. Wij ge-
ven via de productcatalogus RaabOn-
line, groene producten én de Green-
works Academy bouwpartijen houvast. 

Op deze Acadamies - inmiddels in Am-
sterdam, Apeldoorn en Breda - geven 
wij samen met externe deskundigen en 
leveranciers thematrainingen, seminars 
en informatieve klantendagen. De trai-
ningen kunnen qua onderwerp vast-
omlijnd zijn voor de geïnteresseerde 
ZZP’ers, bouwplaatsmedewerkers en in-
stallateurs, maar ook helemaal maat-
werk als een aannemer, E/W-bedrijf, 
architectenbureau of corporatie een 

ploeg mensen wil laten trainen. Zo heb-
ben wij veel trainingen luchtdicht bou-
wen 2.0 waarbij de aanwezigen zelf 
zaken als kozijnen, dakramen en door-
voeren afdichten. Een Blowerdoor- en 
rooktest wijst daarna uit of ze het goed 
hebben gedaan. Als dit verhaal goed 
wordt gebracht, dan komt duurzaam 
bouwen écht verder. Het concept slaat 
zeer goed aan. We horen deelnemers 
zeggen dat zij ook andere trainingen 
gaan volgen. We hebben in het eerste 
kwartaal tot 30% meer trainingen gege-
ven dan een jaar eerder, maar dit komt 
ook doordat duurzaam bouwen steeds 
serieuzer wordt genomen.”

Met veel aandacht is een grote groep 
deelnemers aan de slag met een prak-
tijktraining luchtdicht bouwen. Met 

Gerhard Hospers is adjunct-directeur 
Greenworks binnen Raab Karcher. Hij 
legt uit dat het in principe niet zo moei-
lijk is om duurzaam te bouwen en te 
voldoen aan vigerende en komende re-
gelgeving. “Wij hebben met Green-
works een lijn bouw- en installatiepro-
ducten die beter dan gemiddeld scoren 
als het gaat om duurzaamheid. Belang-
rijk bij duurzaamheid is integraliteit. Je 
moet oplossingen en producten op el-
kaar afstemmen. Zo is een alsmaar dik-
ker pakket isolatie niet per se beter qua 
duurzaamheid als daarmee de con-
structie zwaarder moet worden. Daar-
om zeggen wij: duurzaam bouwen is in-
tegraal bouwen. Wij kijken daarbij ook 
naar samengestelde bouwdelen. Kies je 
echter louter voor Greenworks produc- daarbij alle ruimte voor vragen over bij-

voorbeeld het wel of niet tapen van na-
den van dampremmende folie, verschil-
len tussen het gebruik van schroeven of 
haaknagels en over details van dakover-
stekken. De trainers geven de aanwezi-
gen direct antwoord. Gerhard Hospers 
besluit: “We kunnen zo het verschil ma-
ken tussen een ‘worsteling’ om straks 
aan nieuwe regelgeving te voldoen of 
nu al praktisch te oefenen en klaar te 
zijn voor de eisen van morgen. Green-
works is een perfecte methode om een-
voudig aan uw klant te laten zien dat u 
bewust bouwt. U kunt met Greenworks 
aantonen dat duurzame materialen ab-
soluut niet duurder zijn dan niet-duurza-
me materialen. De prijs hoeft gelukkig 
geen sta in de weg voor duurzaamheid 
te zijn. En kennis al helemaal niet.”

Informatie:www.greenworksacademy.nl 

Score op 10 milieu-eigenschappen
Met Greenworks ziet u in één oogopslag welke bouwmaterialen en installaties 
‘groen’ zijn. Greenworks geeft op basis van 10 specifieke duurzame materiaal- 
en productie-eigenschappen de milieubelasting van producten binnen het toe-
passingsgebied weer. Compleet met rekentools waarmee u de duurzaamheid 
van uw gebouw inzichtelijk maakt.

WPC materialen onder KOMO certi-
ficering op de markt te brengen.

WPC versus hout
Het percentage houtvezels in WPC 
materialen varieert zo tussen de 40 en 
70 procent. Gangbaar is een houtve-
zelgehalte van 50 procent. Alhoewel 
WPC voor een groot gedeelte uit 
houtvezels bestaat, gedraagt het zich 
in de toepassing heel anders dan 
hout. De zwel van WPC als gevolg van 
wateropname is lager dan die van 
hout, met uitzondering voor de zwel 
in lengterichting die bij hout prak-
tisch verwaarloosbaar is, maar die bij 
WPC een belangrijke factor is om 
mee te nemen in de detaillering. In 
tegenstelling tot hout heeft WPC wel 
te maken met een thermische uitzet-
tingscoëfficiënt. Met name bij toepas-
sing van lange lengtes van de delen 
moet hier rekening mee gehouden 
worden in de dilataties. 

Productietechniek van WPC’s 
De meest gebruikte techniek om WPC 
producten te produceren, is extrude-
ren, waarin granulaat van houtvezels 
en kunststof in de extruder onder 
hoge druk en temperatuur door een 
matrijs geperst wordt in het eindpro-
fiel van het product. Daarnaast zijn 
spuitgieten en vormpersen in een mal 
ook gangbare productietechnieken 
om specifieke producten te maken. De 
laatste jaren is ook het 3d printen met 
WPC materialen ontwikkeld. 

Mogelijkheden in de renovatie
Ook in de renovatie kunnen nu al 
heel veel WPC producten toegepast 
worden. Hierbij valt te denken aan 
interieurproducten maar ook aan 
gevelbekleding en gevelelementen. 
De meest interessante optie voor de 
renovatiebouw lijkt echter te schuilen 
in de mogelijkheden om met de 
vormperstechnieken en de recent 
ontwikkelde 3d printing techniek spe-
cifieke retroproducten te maken. Zo 
kunnen niet meer leverbare produc-
ten die bij de renovatie nodig zijn om 
het oude beeld van de woning te her-
stellen, nu wel (na)gemaakt worden 
en degelijk toegepast worden.

WPC dekdelen 
voor binnenpatio, 

vlonders en 
trappen in een 

woonproject.

Verschillende profielen van houtcomposieten.


