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Het verslag bevat een samenvatting van de presentaties tijdens de 3de masterclass van ’t Centrum in Kamp C 
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BELANG MEETBAARHEID 
CIRCULARITEIT 
Woud Jansen (Alba Concepts) 

Inleiding – Wat is Circulariteit? 

Een BIM-model bestaat uit alle bouwelementen die gecodeerd zijn. Elk element heeft een unieke code 
waaraan data gekoppeld zijn. 
Circulariteit is net zoals duurzaamheid een containerbegrip waardoor het voor vele interpretaties vatbaar is. 
Verschillende invullingen zijn denkbaar en dit wordt getest bij het publiek aan de hand van foto’s waarbij een 
groene of rode kaart (wel/niet circulair) wordt opgestoken.  

Conclusie:  

Het is moeilijk om te toetsen wat het containerbegrip circulariteit nu juist inhoudt! 

De definitie van de Circulaire Economie is abstract en vraagt om een verdere uitwerking wanneer we dit in de 
bouw meetbaar, bestuurbaar en uitvoerbaar maken. 

… want “Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken.” 

 

MADASTER 
Ruben Van Daele (BOPRO)  

We streven ernaar om onze impact te beperken, maar eigenlijk zouden we de handelingen gewoon moeten 
vermijden: hoe kunnen we ervoor zorgen dat er - over de volledige levenscyclus heen - zo weinig mogelijk 
gebouwd moet worden en dat er zo weinig mogelijk transport aan te pas komt?  

Een primair aandachtspunt: de locatie waar je bouwt correct kiezen en volume beperken > wat tegenstrijdig 
voor de bouw lijkt te zijn.  

“Wat je niet bouwt, bouw je beter!” 

DE BALANS  

Bij een bouwproces moet je er steeds naar streven om de balans in evenwicht te hebben. Economische 
implicaties: compenseren door standaardisatie, flexibiliteit en enkel bouwen wat noodzakelijk is, materiaal 
lokaal sourcen... Op lange termijn, zijn er terugverdieneffecten en die moeten hierbij voorspeld worden! Bv 
aangepaste modules die jij later terug gaat gebruiken.  

Toekomstige winsten: onderhoud – hermontage - hergebruik – valorisatie 

 Valorisatie van het materiaal op lange termijn. Dus opschrijven is noodzakelijk, anticiperen wat jij 
nodig gaat hebben door een virtuele kopie van jouw gebouw te maken. Data opladen op een 
platform op een gestandaardiseerde manier zoals Madaster, dit is de basis. Hierop worden plug-ins 
geïntegreerd bv. kadaster gegevens, circulariteitsindex. Een belangrijke plug-in is ook de financiering 
en waardering nl. wat is materiaal nog waard en waar kan je het verkopen? Hier ontstaat de nood aan 
een marktplaats. 

Er zijn meerdere tools voorhanden: Totem, Werflink, Tracimat, EDP databank… en platforms: BAMB en 
Madaster. Maar integratie is hier een aandachtspunt! Het is belangrijk om door de grenzen heen te 
standaardiseren.  

BAMB heeft gezorgd voor een theoretisch kader voorbij de landsgrenzen heen. BAMB, of Buildings as Material 
Banks, is een Horizon 2020 project, die 2 speerpunten heeft: het ontwerpen van herbruikbare gebouwen en 
het ontwikkelen van materiaalpaspoorten. De toepassing in gebouwen bepaalt ook welke producten 
terugneembaar zijn en tot hoever zij hun waarde behouden.  
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BOPRO wilde niet meer wachten en het was moeilijk om een consensus te vinden. Madaster heeft de eerste 
stap gezet en zorgt voor de praktische uitvoering. BOPRO, die momenteel circulaire woon- en 
bedrijfsterreinen aan het bouwen is (BSI: Bopro Sustainable Investments), heeft een partij als Madaster nodig 
om hun data op te hangen.  

Stefan van Uffelen  (MADASTER) 

Via deze presentatie heeft Stefan een demo en theorie gebundeld. 

Indien we willen dat circulariteit succesvol wordt, moeten we gewoon beginnen met alle data die in 
gebouwen vervat zit, vast te leggen door een groot archief te bouwen voor inventarisatie. 

Stefan neemt de aanwezigen mee in het platform. 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 registreert, ordent, bewaart en ontsluit data met veel aandacht voor veiligheid, 
privacy en continuïteit. 

Gebruiksvriendelijkheid van het platform: start bij het aanmaken van een account > duik in database van een 
project > dossier > allerlei bestanden die hierin geüpload worden, bv. de verschillende BIM-modellen 
uploaden.  

Uitleg Madaster via voorbeeldgebouw The ARC, Dubai. Alle bestanden en data (bv. brandvoorzieningen) zijn 
geüpload.  Excel files en BIM modellen zijn de belangrijkste om te uploaden. Het systeem gaat alle files 
integreren.   

Thomas Rau heeft met zijn boek ‘Material matters’ op een duidelijke manier aangekaart hoe je afval kunt 
verminderen door materialen de identificeren. De uitdaging is om alle BIM modellen te integreren, bv van 
andere landen (zoals België) die een eigen codering hebben. Om Madaster België, Zwitserland enz… op te 
bouwen, is er nood aan data met doel standaardisering.  

Tegelijkertijd moet er ook aangekaart worden wat de eisen van een BIM model per land zijn. Bv. als de 
toekomstige wetgeving voorschrijft dat BIM verplicht is, aan wat moet BIM dan voldoen? In België zoeken zij 
data-partners, milieu data enz..  

Vraag uit publiek: Wie heeft recht op de data? De eigenaar van het gebouw of de ontwerper?   

 Rechten kunnen in principe enkel gelden op fysieke zaken, dus niet op software en data. Dit is nog 
een heikel punt. Sowieso moeten we samenwerking vooropstellen.  

Als alle data geüpload en geïntegreerd zijn, geeft het systeem feedback of jouw BIM model goed is, rekening 
houdend met codering. Soms moet je de codering zelf nog aanpassen. Bv. volgens codering X, krijg jij een 
andere score dan volgens codering Y. 

De demo toont dat 96% de juiste codering heeft en dat 4% niet codeerbaar is. 

Het is ook mogelijk om een Excel te geven van een gevel: Bv. je geeft een wand (3D) aan als vlak (2D), maar 
zonder dikte (30cm)  wand is nul beton  niet werkbaar in BIM model, je zal een slechte score behalen. Dit 
is handig tijdens de ontwerpfase.  

Er zijn verschillende onderdelen waarop je verder kan doorklikken: gebouw – proces – circulariteit – 
financieel – dossier – apps … 

En dan onderverdeling op gebouw niveau  de layers van Brand 

Circulariteitsindex: Je laadt documenten op en je krijgt een score 

1. Welke materialen heb je gebruikt 

2. Levensduur? Bv. is gebouw adaptief? 

3. Wat na levensduur?
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Building Circularity Index (BCI) / 
MATERIALENBOX 
Woud Jansen (Alba Concepts) 

“De lat steeds iets hoger leggen” (metafoor van hoogspringen evolutie) 

 De markt de juiste sprong laten maken 
 

HOE thema circulariteit inbedden in project om partijen de sprong te laten maken? 

 

 

Inkoopprocessen: 

Nordic five level structure (zie presentatie) 
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HOE circulariteit inbedden in inkoopmethode? 

Building Circularity Index (BCI) steunt op bestaande methodes.  

Uiteindelijk herleid tot 2 componenten: 

1. MATERIAALINDEX:  
- Herkomst: 

Hoeveel nieuwe materialen, hoeveel hergebruikt? 
- Afval: 

Laag-hoogwaardig hergebruik 
- Gebruiksfactor: 

Vaak technisch nog goed, maar functioneel niet meer. Of omgekeerd! 

Toepassing: spijkerbroeken herleid tot nieuw isolatiemateriaal, raamkozijnen, visnetten herwerkt tot 
tapijten (Desso), flessen-new marble… 

Voorbeeldberekening BCI – Bill of Materials 

‘Gewone excel’: invullen is afhankelijk van de  persoon die het invult… dus sterk geloof in 
automatisering zoals bij Madaster. 

2. LOSMAAKBAARHEIDSINDEX 
Gestoeld op bestaande methode. 
‘Onderzoek naar adaptiviteit en aanpasbaarheid van gebouwen’ 
Weging van verbinding en losmaakbaarheid  resultaat: losmaakbaarheidsindex 
Ontstaan allerlei innovaties op vlak van losmaakbaarheid 
- Type verbinding 

o Droge verbinding 
o Verbinding met toegevoegde elementen 
o Directe integrale verbinding 
o Zachte 

- Toegankelijkheid verbinding 
o Toegankelijk 
o Toegankelijk met extra handelingen die geen schade veroorzaken 
o Toegankelijk met extra handelingen met herstelbare schade 
o Toegankelijk met extra handelingen met veel schade 
o Niet toegankelijk 

 

Heel simpel om circulariteitsscore van gebouw te bepalen! 

Welke component prioriteit krijgt, wordt overgelaten aan de klant. 

Hiërarchie van product naar gebouw :  

- Product circularity Index > Element circularity Index > Building circularity Indicator 
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TOTEM 
Roos Servaes (OVAM)  

OVAM ambities circulair bouwen in Vlaanderen 

Tijd: gebouwen aanpassen aan nieuwe behoeften die ontstaan over de tijd 

Materiaalprestaties: Totem laat toe om impact in kaart te brengen van 1 levenscyclus van een gebouw 

VANDAAG: cradle- to-grave (productie gebruik en end of life) 

Re-use en recycle potentieel in kaart brengen: hoe alle aspecten en de gelaagdheid van circulariteit 
meenemen? 

Kwalitatieve benadering  Zie ontwerprichtlijnen veranderingsgericht bouwen OVAM 

 

Wat is er vandaag? Tool voor veranderingsgericht bouwen en ontwerprichtlijnen 

Inspiratie via LCC & LCA 

2 figuren: financiële implicaties en milieu-impact in functie van milieukost 

Toepassing op conventionele versus alternatieve vloer: 

Na 10 jaar is de conventionele aan vervanging toe > uitbreken > opnieuw aankopen en aanleggen 

 Bij aanvang is de conventionele goedkoper maar op termijn opnieuw aankopen en veel afval dus het 
is noodzakelijk om na te denken over initieel hogere investering.  

Bouwcatalogus: vergelijking verschillende bouwtoepassingen 

Verticale draagstructuur: 3 technische oplossingen die omkeerbaarheid toelaten maar naar onafhankelijkheid 
grote verschillen bv. bij eerste moet steeds paneel x eruit gehaald worden vooraleer paneel y vervangen kan 
worden terwijl met latje vooraan kan dit onafhankelijk. (nl houten panelen – messing groef – latje vooraan) 

MAAR ook de tijd die nodig is om te demonteren zal doorwegen of het effectief gebeurt! 

Conclusies: 

Integratie totem & circulariteit: JA maar methode nog open (zie presentatie) 

TOTEM VANDAAG: 

Algemene principes 

- Levenscyclusanalyse 

- Indicatoren 

o Hoe in kaart brengen en welke indicatoren meenemen? Zo veel mogelijk meenemen, op 
termijn kunnen we hierop snoeien. Nu 17 indicatoren (bv. klimaat, verzuring, vermesting, 
carcinogene effecten, landgebruik…) opdeling in cen en cen+. Volgens EUR normen 
maar 6 verplicht (CEN) en extra  

 Hoe vergelijken? Allemaal op 1 noemer gebracht en uitgedrukt in €€€ (want als architect 
hiermee aan de slag gaat, verschillende uitkomsten mogelijk) 

- Element > gebouw 
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o Materialen > verwerkte materialen > gebouwelementen > 
gebouw 

- Tool vandaag gebaseerd op data vanuit ecoinvent, nood aan technische vertaalslag naar Totem. 
Collega’s bezig met ontwikkeling van federale databank waarin leveranciers eigen product naar 
milieu-impact beoordelen 

 

Belangrijkste functies 

MODELLEREN 

Bibliotheek van elementen en materialen: Parametriseren van elementen. 

EVALUATIE 

Milieukosten: gaan kijken naar materiaal binnen de toepassing op elementniveau en 
gebouwniveau – geen zin om een kilo Pur met kilo beton te vergelijken. 

VERGELIJKEN & OPTIMALISEREN 

  Element en gebouwniveau 

Voorbeeld elementniveau:  

Bepaalde buitenwand gekozen – EPS plaat als thermische isolatie gekozen 

Variant: zelfde buitenwand maar 5cm extra isolatie 

Milieukost buitenwand: eerste variant heeft hogere score… hoe verklaren?  

 U-waarde van de twee wanden vergelijken  extra cms isolatie loont omdat je totale impact gaat 
verlagen omdat energieprestatie verbetert. Dus materiaal- en energie impact  worden meegenomen! 

Materiaalimpact van variant 2 is hoger, maar totale impact lager door betere energieprestatie. 

Wat met levenscycli? Transport naar werf, onderhoud, vervangingen etc. variant 2 heeft lager operationeel 
energieverbruik. 

Gebouwniveau: 

Renovatie: opteren om bestaande buitenwand te laten staan 

 

MAAR: UNDER CONSTRUCTION! 

- Link met EPB? Communicerende vaten energie en materiaal 

- BIM: Totem laat toe om een IFC file up te loaden, Totem niet verplicht dus best zo 
gebruiksvriendelijk mogelijk maken naar architecten toe 

Must om circulariteit te integreren, tot nu toe slechts kwantitatieve analyse van 1 levenscyclus 

Geïnteresseerd? www.totem-building.be  . Opleidingen Totem najaar 2018 en begin 2019.  

 

 

 



 

8 
 

BIM 
Chiel Beckers (Vanhout) 

INLEIDING – WAT IS BIM 

Een BIM-model bestaat uit alle bouwelementen die gecodeerd zijn. Elk element heeft een unieke code waaraan 
data gekoppeld is. Door dit te integreren in een bouwmodel weten alle betrokken partijen welke elementen het 
model bevat en hebben zij alle dezelfde informatie, wat de sterkte is van BIM. 
 
Binnen Vanhout wordt BIM dan ook niet enkel gebruikt als een 3D model, maar ook als een datamanagement 
tool. Hieraan worden duidelijk structuren en processen gekoppeld zodat iedere betrokkene weet hoe ze ermee 
moeten omgaan. 
 
BENODIGDHEDEN 
1. MENSEN 
- BIM-proces manager: kiest hoe info zal uitgewisseld worden met alle andere partijen aan tafel.  
- BIM-coördinator: beheert en brengt op projectniveau voor elke partij de technieken met het gebouw en 

de mensen samen. Hij bedenkt hoe mensen in de BIM-cluster hun functie moeten uitoefenen en hoe 
informatie kan worden uitgewisseld. 

- BIM-modelleur: verantwoordelijk voor het opbouwen van het model volgens de afspraken. Hij geeft een 
leidinggevende beschrijving van wat de BIM-cluster voorstelt. Bv. Hoe moeten we de technische fiche 
archiveren en waar moeten de andere mensen dit terugvinden?  
 

2. OPLEIDING 
Zowel over de software als over de nodige processen bij het gebruik met BIM. 
 
 

3. SPELREGELS: 4 basisdocumenten die beschrijven hoe het BIM zal gebeuren. 
- Visie: wat wil de bouwheer met BIM doen? Het is een belangrijke stap voor de opbouw van het BIM-

model.  
- BIM-protocol: een contractueel document ter aanvulling van de visie, dat specifiek de afspraken 

omschrijft. 
- BIM-uitvoeringsplan: een dynamisch document dat verandert doorheen het proces, bv. wanneer een 

nieuwe onderaannemer wordt ingezet.  
- BIM-modelleerafspraken: een essentieel onderdeel voor de modelleur. 

 
 

4. SOFTWARE/HARDWARE:  
- Modelleer software: voor diegene die het model zal opbouwen 
- Coördinatiesoftware: doet de clash controles (bekijken van conflicten) en controles of alle nodige info 

aanwezig is. 
- Viewers: software die het model toont 
- Common data environment: hoe zal de info gedeeld en bewaard worden (hiervoor zijn afspraken nodig 

met architecten, techniekers, aannemers,…). 
 

5. CHANGE MANAGEMENT 
- Impact betreft het hele project: iedereen in het project komt met het model in contact, 
- Werkwijze/processen die veranderen, 
- Profielen die veranderen bv. de werkvoorbereider die wel of niet met BIM moet kunnen werken. Deze 

vraag moet je voor elk project stellen! 
- Hokjes denken zal voor een stuk vervallen. De bestaande info moet op zo’n manier gemaakt worden dat 

dit voor elke partij die nog komt in de bouwcyclus, ook de gebruiker, bruikbaar is.  
- Mensen moeten warm gemaakt worden voor BIM. 
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BIM IN PROJECT 

o Lommel – geometrisch 
Een architectuur-, stabiliteits-, en techniekenmodel. Een rudimentair 3D-model ontstond 
waar de clashes werden uitgehaald door de ontwerpbureaus. Nadien kwam het bij Vanhout 
terecht en werd het besproken met de onderaannemers, vervolgens is de Level of Design 
(LOD/graad van detaillering van informatie) verhoogd. Elke aannemer maakte zijn eigen 
deelmodel en Vanhout bracht ze samen en coördineerde. 
 

o Merelbeke – geometrisch + informatie. 
Een stap verder dan het geometrisch model in Lommel door de toevoeging van informatie. 
Deze info kwam uit het lastenboek, meetstaat en vordering. De projectuitvoerder kan zo de 
vorderingen volgen en weergeven in Excel – één document. Vloer- chape- plafond- gevel- 
snede- en wandplannen. Bv. vloerafwerkingsplan: alles komt er centraal uit: tegels, details, 
hoeveelheden,… ook voor bv. buitenschrijnwerk.  

 
MEERWAARDE VOOR CIRCULAIR BOUWEN 

De info in BIM kan, net zoals de materialen bij circulair bouwen, opnieuw gebruikt worden. En dit op een 
overzichtelijke manier zodat ook toekomstige gebruikers hiermee aan de slag kunnen. Dit overzicht van 
elementen en materialen is moeilijk te bewaren met klassieke lijsten.  
 
Door een elementenpaspoort maken met parameters over de nodige info voor circulair bouwen die we zelf 
zoveel als we willen aanvullen of een materialenpaspoort: ik wil alles weten over de beton; welk granulaat,… 
En deze info toe te voegen aan het BIM in de vorm van element- en materialenpasporten als basis voor een 
gezamenlijke database. Er kan een koppeling gelegd worden tussen de data en het ontwerp, wat niet mogelijk 
bij klassieke lijst. Belangrijk voor de koppeling: nadenken over standaarden: hoe en welke info moet in het 
model komen. 

 

PLENAIRE VRAGENRONDE 
Alle sprekers 

Een greep uit de vragen die vanuit het publiek gesteld werden en aan het panel van sprekers voorgelegd.  
 
VRAAG 1 
Hoe kan jullie tool ervoor zorgen dat een circulair en veranderingsgericht gebouw toch niet gesloopt 
wordt, maar geremonteerd of gedemonteerd wordt? 
Vaak is er door economische of technische situaties, zoals faillissement aannemer, data niet meer beschikbaar. 
Op lange termijn moeten er garanties ontstaan en gekeken worden naar het financieel plaatje: restwaarde van 
gebouwen zo hoog mogelijk houden.  

 
In Nederland zijn er heel veel slechte gebouwen, dus remonteren of hergebruiken van materialen is moeilijk. 
Hoe zijn materialen in een gebouw gebracht? Bv. Madaster: we blijven hangen in grondstoffen terwijl we willen 
doorgroeien naar elementen/componenten. Een tool kan niet per se een strategische wijziging voort brengen. 

 
Zorg dat je alles gedocumenteerd hebt via tools. Vervolgens is een platform nodig om kennis te delen met de 
andere spelers in de markt. Dit platform moet online zijn zodat kleine partijen in staat zijn om hun 
materiaal/componenten aan de wereld ter beschikking te stellen wat zorgt voor schaalvergroting. 

 
Daarnaast is er ook nood aan een fysiek platform om snel de materialen te vinden die een bouwheer nodigt 
heeft. Zulke platformen bestaan deels al zoals ROTOR. Daarbij moet de vraag- aanbodconnectie goed zijn. 
Periode van opslag zo kort mogelijk houden. Opslagplaatsen koppelen aan een strategisch beleid. 
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VRAAG 2 
Wat zou bouwprofessionelen momenteel tegenhouden om producten optimaal te hergebruiken? 
Het nodige materiaal moet beschikbaar zijn, want ze gaan hun bouwproces niet aanpassen aan materiaal dat 
niet altijd beschikbaar is. Ook regelgeving moet zich aanpassen, nu neemt men vaak nieuwe materialen omdat 
dit makkelijker werkt inzake garanties. 
Er komt een extra kost bij: de zoektocht naar het te hergebruiken materiaal. Het voortraject wordt daarom 
complexere en duurder. Koppel daarom afbraak en nieuwbouw aan elkaar die bij elkaar in de buurt liggen. 
 
VRAAG 3 
Hoe vind je onderaannemers in Vlaanderen die willen BIM’men? 
Onderaannemers willen vaak wel wanneer ze het gevraagd wordt. Vanhout heeft nog geen probleem gehad 
met onderaannemers te overtuigen, maar je moet de vraag zelf wel stellen. In België staan de mensen die met 
technieken bezig zijn, er het verst in.  
Er is ook eerder een probleem tussen aannemers en ontwerpers omdat er een soort kennisopbouw is bij 
ontwerpers die ze moeten én aanpassen én weggeven aan de aannemers. Er moet een alineëring zijn om beiden 
samengevoegd te krijgen. En van aannemer naar de bouwheer: de bouwheer haalt er de winst uit terwijl de 
aannemer moest investeren. 
 
VRAAG 4 
Is er momenteel een platform waarop alle systemen/verhalen terug te vinden zijn? 
Algemeen geen weet van een platform dat alles omvat.  
Madaster is dit aan bekijken. Indien dit niet lukt, zal een grote speler zoals Google zich hier waarschijnlijk wel op 
focussen. 

 

VRAAG 5 
Welke testcases zijn al uitgevoerd met de verschillende tools? Indien geen, is het interessant om een 
niet in de praktijk geteste tool al te gebruiken? 

Er zijn verschillende spelers actief zoals KU Leuven om een testcase te maken. Specifiek voor TOTEM zijn er 
nog een aantal elementcategorieën die nog niet in de tool zitten, je kan bv. nog geen volledig gebouw 
modelleren, maar in de toekomst willen we dit wel. Je kan al wel een vergelijking maken voor bv een 
eenvoudig gebouw. Het meer materiaalbewust ontwerpen was het eerste streefdoel.  

In ’t Centrum willen we elke tool gebruiken om te kijken waar we tegen aanlopen. 
Testcases zijn zeker nog nodig om te kunnen opschalen, maar tijdens het maken van de tools zijn er wel 
testcases gebruikt om de tools te optimaliseren. 

 

VRAAG 6 
Zijn water en CO 2 ook bouwafval? 
CO2 kan je koppelen aan energie, waarop kan bespaard worden waardoor productie vaak niet nodig is. CO2 zal 
1 van de prestatie indicatoren worden van circulariteit. 
Algemeen worden de externe kosten vaak niet meegeteld. Hierdoor is het vaak te goedkoop omdat de 
milieuaspecten niet mee worden opgenomen. Deze kost kan je mee opnemen in de tool en zo ook opnemen 
in je beleid. Zo zou CO2 en water mee opgenomen worden. 

 

VRAAG 7 
TOTEM: vergelijking kost materiaal + energieverbruik .. wat met koeling? 
Kijken naar optimum tussen materiaal en elementniveau. Moet je doortrekken naar je gebouw. Wat met koeling? 
Goed kijken hoe je een gebouw concipieert: hoeveel koeling heb je nodig? Zorg voor een doordacht ontwerp 
dat je energievraag beperkt. 
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VRAAG 8 
Bestaat er een standaard formaat van de Exel file voor het Madaster? En waar kunnen we die vinden? 
Te downloaden op de website van Madaster. 
Bopro wil met iedereen rond de tafel zitten in België (WTCB,…) om standaardisatie aan te moedigen. Het kan nu 
al: via een Excel zaken invullen of BIM model uploaden zolang je een classificatiemodel neemt dat herkend is, 
maar voorlopig nog niet volgens de Belgische normen, wel al o.a. die van Nederland. 

 

VRAAG 9 
Welke tools zullen in de uitvraag van ’t Centrum aan bod komen? 
Dat kunnen we nog niet meedelen. We willen ze allemaal gebruiken om uit te testen. Een deel gaan mee in de 
gunningscriteria na de selectiefase opgenomen worden. Op finale voorstel zullen ook tools gebruikt worden. 


