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Afval is materiaal zonder identiteit

“Ieder gebouw is een grondstoffendepot” en “Opschrijven in plaats van afschrijven”. Het 

zijn enkele gevleugelde uitspraken van architect Thomas Rau. Zijn architectenbureau RAU 

is dan ook vermaard op het gebied van CO2-neutraal en energieneutraal / energiepositief 

bouwen en recentelijk ook circulaire architectuur. Begin 2017 richtte onder meer Rau de 

Madaster Foundation op om te zorgen dat er in de toekomst geen bouwafval meer is. 

Door ieder gebouw te voorzien van een materialenpaspoort wordt hergebruik van 

materialen eenvoudiger. 

Tekst Ing. Frank de Groot i.s.m. Madaster Services
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Milieu

Afval is materiaal zonder identiteit
“We beschouwen de aarde 

als een gesloten  
systeem waarbinnen 
geen verspilling mag 

plaatsvinden. Grondstoffen zijn gelimiteerd en 
schaars voorhanden. Om materialen oneindig 
beschikbaar te houden, moeten ze gedocu-
menteerd worden: afval is materiaal zonder 
identiteit”, aldus Thomas Rau. Hij schreef  
samen met Sabine Oberhuber het boek  
Material Matters, dat in 2016 verscheen.  
Daarin lezen we onder meer: “Wij kunnen 
geen zorg dragen voor alle grondstoffen en 
materialen die in een gebouw of product  
verwerkt zitten, laat staan dat we ze kunnen 
hergebruiken. Sterker nog: we weten vaak niet 
eens om welke grondstoffen en materialen het 
gaat, of wat daar de kenmerken van zijn. Intus-
sen zitten we met een onhoudbare situatie. 
We delven grondstoffen, maken daar goede-
ren van, en die goederen worden gebruikt,  
verbruikt en vervolgens weggegooid: einde 
verhaal. De gehele keten draagt aan dit sys-
teem bij: ontwerpers, bouwers, producenten 
en investeerders. Dat betekent dat de conse-
quentie van consumptie binnen dit systeem 
vrijwel altijd hetzelfde is: afval.”

Wat is afval?

In het boek Material Matters wordt de vraag 
gesteld: wat is afval? “Dat is materiaal dat in 
de anonimiteit terecht is gekomen. Veel afval 
wordt verbrand, maar dat is eigenlijk een  
crematorium voor grondstoffen”, aldus de  
auteurs. “Hoe kunnen we dat voorkomen? 
Door alles een identiteit te geven en dus te 
documenteren, een paspoort te geven: het 
materialenpaspoort. Vervolgens moeten we de 
toegang tot de materiaalpaspoorten facilite-
ren. Zo zijn we op een kadaster van materialen 
in vastgoed gekomen: Madaster. Een publiek 
platform voor de hele vastgoedwereld, noem 
het de Burgerlijke Stand voor materialen.”
Madaster werd gelanceerd op 29 september 
2017. Vanuit deze online bibliotheek kan van 
elk vastgoedobject een digitaal materialen-
paspoort gegenereerd worden. Madaster is 
een initiatief van de Madaster Foundation, een 

Nederlandse non-profit stichting met ANBI- 
status (Algemeen nut beogende instelling) 
met als doelstelling afval te elimineren.  
De Madaster Foundation staat onder leiding 
van een Board of Directors. Zogenoemde  
‘Kennedy’s’ ondersteunen de ontwikkeling 
van Madaster in brede zin. Inmiddels zijn er 33 
Kennedy’s, waaronder Bouwend Nederland, 
enkele grote Nederlandse bouwbedrijven en 
banken, Schiphol en de Dutch Green Building 
Council (DGBC).

Hoe werkt het?

Veel gebouwen zijn tegenwoordig ontworpen 
en uitgevoerd met BIM-modellen. Die zitten 
boordevol data. Deze BIM-modellen kunnen 
eenvoudig worden geüpload naar de beveilig-
de omgeving binnen het online platform  
Madaster. Indien geen BIM-model beschik-
baar is, zijn er excelsjablonen die gevuld  
kunnen worden met data om het gebouw en 
de gebruikte materialen te registreren.  
Uiteindelijk ontstaat hiermee inzicht in:

• Waar komen de materialen, componenten 
en producten vandaan?

• In welke hoeveelheden zijn ze toegepast?
• Hoe zijn ze verwerkt en/of gemonteerd?
• Wat is de huidige locatie?
• Wat is hun hergebruik- en financiële waarde 

door de tijd heen?

Wie inlogt op het online platform heeft in één 
oogopslag zicht op de door de gebruiker gere-
gistreerde gebouwen. Dat kan één gebouw zijn, 
maar dat kunnen er ook meerdere zijn. Indien 
een gebouw wordt aangeklikt, komt de gebrui-
ker op een ‘Algemeen’ scherm van het gebouw. 
Hierop is een opsomming te zien van gebouw-
gegevens, zoals locatie, kadastrale informatie, 
afbeeldingen en Madaster informatie. Ook zijn 
de ingevoerde bronbestanden te zien (BIM/IFC 
of Excel), die de basis vormen van het gebouw 
in Madaster. Daarbij wordt tevens een indicatie 
gegeven van hun mate van volledigheid en 
kwaliteit. Verder zijn de gebruikers te zien die 
toegang hebben en hun specifieke profiel. Tot 
slot is hier met één druk op de knop het materi-
alenpaspoort voor het gebouw aan te maken.
Op basis van de actieve bronbestanden geeft 
het tabblad ‘Gebouw’ inzicht in welke materia-
len en producten zich waar in de verschillende 
lagen van het gebouw bevinden. Denk aan  
locatie, constructie (casco), omhulling (gevel 
en dak), technische installatie, afbouw, interi-
eur of onbekend. Tevens worden de totalen 
hiervan gegeven: uitgedrukt in volume, gewicht 
en als percentage van het geheel. Voorbeeld: 
steen maakt 85% uit van het totaal (aantal 
kuubs), 51% van de locatie (bijvoorbeeld  
bestrating), 12 % van de constructie, 49% van 
de omhulling (bijvoorbeeld gemetselde ge-
vels). In de nabije toekomst wordt dit aange-
vuld met prijsinformatie, waardoor ook de his-
torische, actuele en toekomstige waarde van 
materialen en het totale gebouw zichtbaar wor-
den. Er kan tot op de in het bronbestand toege-
kende NL-SFB-codering naar elementen worden  
gezocht, zoals ‘raamdorpelstenen’. Met behulp 
van de handige zoekfunctie is in één oogopslag 
te zien waar een element, product of materiaal 
zich in het gebouw bevindt. 

In het boek Material Matters wordt de vraag gesteld: 

wat is afval?
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Koppeling met milieudata

Sinds 1 januari 2018 stelt Bouwbesluit 2012 
een milieuprestatie-eis (maximaal 1,0) aan 
gebouwen. De bepalingsmethode ‘Milieupres-
tatie Gebouwen en GWW-werken’ maakt voor 
de berekening gebruik van de LCA-milieudata 
uit de Nationale MilieuDatabase (NMD). De 
productspeci� eke getoetste milieudata wordt 

aangeleverd door producenten of branche-
organisaties en in de NMD opgeslagen in 
productkaarten voor respectievelijk categorie 
1 en 2 data. Indien deze milieudata onver-
hoopt niet is aangeleverd is er nog een terug-
valoptie met ongetoetste milieudata; dat zijn 
categorie 3 productkaarten. De productkaar-
ten worden in opdracht van de producent op-

gesteld door LCA-deskundigen. Deze deskun-
digen hebben zich aangemeld bij SBK, die na 
controle van hun expertise, de deskundigen 
erkent om deze berekeningen te mogen 
maken.
SBK hee�  recentelijk toestemming gegeven 
aan Madaster Services om de NMD-milieudata 
ook te gebruiken in het Madaster platform, 
mits deze louter voor de MPG-berekeningen 
worden gebruikt. Om die milieudata aan de 
materialen in het materialenpaspoort te 
kunnen koppelen, sloot Madaster Services op 
11 april 2018 een overeenkomst met Stichting 
W/E adviseurs. Dit adviesbureau voert onder 
meer MPG-berekeningen uit en ontwikkelt 
samen met Madaster Services de koppeling. 
De berekening zelf wordt gedaan met de 
rekentool van Stichting W/E adviseurs. 
Overigens is er nu ook overleg met het NIBE. 
Doel is om ook hun waardevolle milieudata te 
kunnen gaan gebruiken in Madaster en zo de 
informatie over het gebouw te gaan verrijken 
met materiaal- en productinformatie. Naast 
genoemde partijen zijn er tevens gesprekken 
met EcoChain, Circular IQ en diverse andere 
platforms die zich bezighouden met circulair 
gebruik van materialen, producten en gebou-
wen. Daarnaast lopen er gesprekken met 
verscheidene adviesbureaus.

Circulair bouwen

Het materialenpaspoort leent zich bij uitstek 
voor ‘circulair bouwen’. Het paspoort maakt 
immers bij bouwwerken inzichtelijk welke 
materialen waar zijn gebruikt en hoe die zijn 
verwerkt. Belangrijke informatie voor later, 
want het vergroot bij aanpassing, renovatie, 
sloop of demontage van een gebouw de mate 
van hergebruik en terugwinning van basis-
materialen. Wat daarbij ook meetelt, is dat 
door gebruik van het materialenpaspoort 
inzicht ontstaat in de waarde van dat her-
gebruik. Noem het – net zoals bij auto’s – de 
‘inruilwaarde’. Kennis van deze inruilwaarde is 
van belang bij toekomstige investeringen, 
bijvoorbeeld in nieuwbouw.
Met de Madaster Circulariteit Indicator kan de 
circulaire waarde van een gebouw worden 
weergegeven. Deze indicator is gebaseerd op 
de ‘Material Circularity Indicator’ van de Ellen 
MacArthur Foundation en gee�  een gebouw 

gesteld door LCA-deskundigen. Deze deskun-
digen hebben zich aangemeld bij SBK, die na 
controle van hun expertise, de deskundigen 
erkent om deze berekeningen te mogen 
maken.
SBK hee�  recentelijk toestemming gegeven 
aan Madaster Services om de NMD-milieudata 
ook te gebruiken in het Madaster platform, 
mits deze louter voor de MPG-berekeningen 
worden gebruikt. Om die milieudata aan de 
materialen in het materialenpaspoort te 
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W/E adviseurs. Dit adviesbureau voert onder 

samen met Madaster Services de koppeling. 
De berekening zelf wordt gedaan met de 
rekentool van Stichting W/E adviseurs. 
Overigens is er nu ook overleg met het NIBE. 
Doel is om ook hun waardevolle milieudata te 
kunnen gaan gebruiken in Madaster en zo de 
informatie over het gebouw te gaan verrijken 
met materiaal- en productinformatie. Naast 
genoemde partijen zijn er tevens gesprekken 
met EcoChain, Circular IQ en diverse andere 
platforms die zich bezighouden met circulair 
gebruik van materialen, producten en gebou-
wen. Daarnaast lopen er gesprekken met 
verscheidene adviesbureaus.

Circulair bouwen

Het materialenpaspoort leent zich bij uitstek 
voor ‘circulair bouwen’. Het paspoort maakt 
immers bij bouwwerken inzichtelijk welke 
materialen waar zijn gebruikt en hoe die zijn 
verwerkt. Belangrijke informatie voor later, 
want het vergroot bij aanpassing, renovatie, 
sloop of demontage van een gebouw de mate 
van hergebruik en terugwinning van basis-

 Indien een gebouw wordt aangeklikt, komt de gebruiker op een ‘Algemeen’ scherm van het gebouw. Hierop is 

een opsomming te zien van gebouwgegevens, zoals locatie, kadastrale informatie, a�eeldingen en Madaster 

informatie.

 Op basis van de actieve bronbestanden gee� het tabblad ‘Gebouw’ inzicht in welke materialen en producten 

zich waar in de verschillende lagen van het gebouw bevinden.
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een score tussen 0 en 100 procent. Een volledig 
circulair gebouw krijgt in Madaster een score 
van 100%. Een dergelijk gebouw bestaat onder 
andere volledig uit hergebruikte materialen, 
hee�  een meer dan gemiddelde levensduur en 
kan aan het einde hiervan relatief eenvoudig 
worden gedemonteerd. In nauwe samenwer-
king met experts uit de markt (onder meer EPEA 
en Copper 8) wordt gewerkt aan een de� nitieve 
versie van de Circulariteits Indicator.
Naast een totale indicatie op gebouwniveau, 
maakt Madaster ook per fase (bouw, gebruik 
en hergebruik) de mate van circulariteit inzich-
telijk. Dit wordt weergegeven voor het gehele 
gebouw, maar ook voor de verschillende lagen 
waaruit het gebouw bestaat.  

Gebouwdossier

Het materialenpaspoort sluit naadloos aan op 
het fenomeen ‘gebouwdossier’ dat we straks 
nodig hebben op basis van de Wet kwaliteits-
borging voor het bouwen. Daartoe is Madaster 
Services onder meer in gesprek met STABU, 
om te kijken welk standaard formaat gehan-
teerd gaat worden en hoe een koppeling 
mogelijk is tussen een registratie in Madaster 
en de kennis van STABU. Het Dossier in 
Madaster kan IFC/Excel-bronbestanden bevat-
ten, alsmede gebouwinformatiebestanden, 
zoals rapporten over energie- en milieupresta-
ties, gescande documenten of tekeningen, 
foto’s, montagevoorschri� en, onderhouds-
planningen, et cetera. Uiteraard verbinden ook 
alle materialenpaspoorten die voor het 
gebouw zijn aangemaakt, zich in het Dossier.
In het dossier bevindt zich verder een 3D-
model. Hiermee kan een 3D-virtuele tour door 
het gebouw worden gemaakt, waarbij alle 
materialen en producten zijn te bekijken. 
Naarmate meer gegevens beschikbaar zijn in 
het onderliggende bronbestand, neemt de 
diepgang in het 3D-model toe. 
Vooralsnog is het materialenpaspoort nog niet 
verplicht gesteld vanuit de overheid. Wel 
wordt het materialenpaspoort genoemd in de 
transitieagenda Bouw en het rijksbrede 
programma ‘Nederland Circulair in 2050’. 
Daarin staat dat de toepassing van materialen-
paspoorten en het nemen van een besluit over 
de verplichting hiertoe uiterlijk in 2020 moet 
zijn genomen.
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Met de Madaster Circulariteit Indicator kan de circulaire waarde van een gebouw worden weergegeven.

In het dossier bevindt zich een 3D-model. Hiermee kan een 3D-virtuele tour door het gebouw worden gemaakt, 

waarbij alle materialen en producten zijn te bekijken.

Hergebruik van ‘afval’ 

voor nieuwbouw 

Alliander in Duiven.
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