Madaster
1.1

Omschrijving initiatief
Madaster is het kadaster voor materialen. Grondstoffen zijn schaars maar gelimiteerd en
moeten om die reden goed worden gedocumenteerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar
blijven. Met behulp van het materialenpaspoort krijgen materialen een identiteit, waardoor
ze nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen verdwijnen. Madaster fungeert als
bibliotheek en generator voor materialenpaspoorten. Een onafhankelijk platform voor
iedereen toegankelijk: particulieren, bedrijven en overheden. Madaster wordt ontwikkeld
onder toezicht van de Madaster Foundation.
Het doel van Madaster is afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Het
Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de
gebouwde omgeving. Het Madaster platform registreert, ordent, bewaart en ontsluit data
met veel aandacht voor veiligheid, privacy en continuïteit.
Meer informatie is te vinden op www.madaster.nl.

1.2

Deelnemers
Madaster is een initiatief van de Madaster Foundation, een Nederlandse non-profit stichting
met als doelstelling afval te elimineren. De Madaster Foundation behartigt het algemeen
belang en werkt nauw samen met partijen en vertegenwoordigers uit meerdere sectoren,
de zogenaamde Kennedy’s. De Kennedy’s adviseren de Board of Directors over de gewenste
ontwikkeling van Madaster. De Kennedy’s zijn voorlopers uit de Nederlandse maatschappij
die een positieve impuls willen geven op weg naar een circulaire economie. Zij ondersteunen
Madaster in hun bedrijfsactiviteiten en dragen ideeën aan om het gebruik van Madaster te
stimuleren. BOOT is één van deze Kennedy’s.

1.3

Reductiedoelstellingen
Doel van het initiatief is potentieel afval te elimineren door het vooraf een identiteit te
geven.

1.4

Rol BOOT
 Inbrengen kennis vanuit sloop ten behoeve van ontwikkeling materialenpaspoort voor
gebouwen.

 Partner van Madaster.
 Koppeling gemaakt met Insert waardoor uitwisseling van materialen tussen Madaster en
Insert mogelijk is gemaakt.

 Madaster Gaudí van Insert.
 Financiële ondersteuning voor opzetten systeem.
 Actieve promotie van Madaster bij relaties.

PROJECT

1/1

DOCUMENTNUMMER
REVISIEDATUM

Keteninitiatieven
P98-0031-121 Madaster
21 januari 2021

