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COINS 2 (www.coinsweb.nl) 

• Open BIM standaard 

– Gelanceerd in april 2016 (COINS 2) 

– Beheerd door het BIM-Loket 

– Gebruikt door 

• RWS (COINS 1.1 en COINS 2 projecten) 

• Pro-Rail & Amsterdam (Zuidasdok) 

• Provincie Gelderland (COINS 1.1 en COINS 2) 

• aannemers combinaties 

• Proces gestart 

– “Pas toe of leg uit” 

– ISO certificering 

 

 



COINS2: data uitwisselings standaard 

• “Datadrop”/Container van alle gegevens in 

samenhang voor een (bouw) project 

• Co-existentie met andere standaarden 

• Kan verbindingen leggen met data uit 

verschillende bronnen 

• Geometrische en niet geometrische gegevens 

• Model based en document based 

• Uitbreidbaar voor iedereen 

– Object Bibliotheken (OTL), referentie kaders 

• Linked data techniek (RDF,OWL) 



COINS2 data exchange standard 

GIS data 

CAD/BIM data 
Systems 

Engineering Data 

Object (type) 

information 

Ext. Document 

Lifecycle state 

Versions & 

provenance 



COINS2 container 

• Alles in 1 container (zipfile) 

• DOC folder met documenten 

en bestanden (standaarden) 

• BIM folder met een 

informatie model 

– Relateert bestanden en 

entiteiten in de DOC folder aan 

elkaar 

– Kan gebruik maken van OTLs 

en Referentie kaders (via 

Linked Data) 

 

*.docx 

*.xlsx 

*.pdf 

*.gml 

*.rvt 

*.ifc 

*.dwg 

*.dng 

*.

...

.  

COINS container (*.ccr) 

BIM 

DOC 

*.rdf 

Semantisch 

Linked Data 

model 

(deep) Links 



COINS 2.0 Core model 



Rdf/OWL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COINS Core model 2.0:  versimpeld 

Object/Assembly/Part/CataloguePart 

• Koppeling geometrie 

– Relatieve plaatsing 

• Provenance  

• Versie informatie 

• Koppeling documenten 

– Deep linking (linken naar 

elementen in een 

document) 

• Faciliteert uitbreidingen 
Connection 

Simple Property ComplexProperty 

ComplexPropertyValue 

ContainsRelation 



OTL uitbreidingen COINS 

• OTL 

– Op basis van COINS Core model 

• Specificerende werking 

• Datasets toetsbaar op de OTL 

• Referentie kaders 

– Systems Engineering 

– QUDT (subset) 

– (GeoSparql) 

– BPS 



Koppeling met externe bibliotheken 

BIM infraproject “X” 

viaduct 

Object Type Library 

Kenmerken: 

............ 

............ 

............ 

............ 

OTL: “Als je een 

viaduct voor me 

maakt, wil ik daar dit 

allemaal van weten”  

“Ik bedoel een 

viaduct als in 

de OTL” 

Kenmerken

: 

............ 

............ 

............ 

............ 

“Dan weet ik 

dus wat ik hier 

moet invullen” 



OTL uitbreiding voor COINS2 



COINS data 



COINS 2: linken naar entiteiten in documenten 



COINS2: toetsing 



Gevolgtrekkingen COINS Core/OTL/Ref. kaders 

insert {?C rdfs:subClassOf ?A} 

 

 WHERE  

{ 

 

?C rdfs:subClassOf ?B .  

?B rdfs:subClassOf ?A . 

filter not exists{?C rdfs:subClassOf 

?A  

} 



subproperties 

INSERT  

{?p1 rdfs:subPropertyOf ?p3} 

 

 WHERE  

{   

   ?p1 rdfs:subPropertyOf ?p2 . 

   ?p2 rdfs:subPropertyOf ?p3 

} 



Gevolgtrekkingen COINS CBIM 

insert {?y ?p2 ?x} 

 WHERE  

{   ?p1 owl:inverseOf ?p2 .   

     ?x ?p1 ?y .    } 



COINS 2.0 voorbeeld: CBIM 



Gevolgtrekking en validatie 

hasProperties 

belongsTo 



(On)gewenste gevolgtrekkingen volgens COINS 

rdf:type 



(On)gewenste gevolgtrekkingen: functionalProperty 



Opmerkingen COINS2 core model 

• Geobjectificeerde kenmerken (en relaties) 

– Extra informatie aanhangen 

• Units voor numerieke kenmerken 

• Meta-informatie 

• Overeenkomstig met QUDT 

• “Geobjectificeerde waardelijst elementen” 

– Extra typering is mogelijk (van instanties) 

– Expliciete refeerbaarheid van kenmerken 



Opmerkingen COINS2 en RDF/OWL 

• RDF/OWL verrijking is noodzakelijk 

• Interpretatie rdfs/owl vocabulair 

– Gebaseerd op Closed World Assumptions 

– Unique Naming Assumptions 

– Valide COINS ook compliant met Open World 

Assumptions 

 



Project: OTL-IMBOR 

• Proof of concept 

– OTL voor IMBOR 

• Op basis van OTL-IMGEO en OTL-NEN3610 

• Integreerbaar in andere COINS2 OTL-en 

• Informatie specificerend 

• Data toetsbaar 

• Software om StUF berichten te genereren 

• Project partners 
– Provincie Gelderland, Provincie Noord-Holland, Geonovum, 

CROW, CBNL, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, 

BuildingBits 

 

 



Proof of concept producten (in ontwikkeling) 

• OTL’s (volgens COINS2) 

– IMGEO, NEN3610, IMBOR 

– (StUF ontologie ) 

– Voorbeeld integratie organisatie specifieke 

OTL’s (OTL-Gelderland) 

• Voorbeeld datasets 

– As-is & as-Built COINS 2 containers 

• Software 

– Delta analyse COINS2 containers 

– StUf bericht generator 



Ta da: OTL-IMBOR (versie 0.5) 



 NEN3610 (voor COINS2) 



Geosparql integratie (alleen GML) 



Opmerkingen Geosparql 

• Geosparql als Linked Data 

• Geosparql als Ontologie ? 

– Import statements 

• Skos en dc 

– Verrijking en toetsing 

 

 



IMGEO-OTL voor COINS2 (versie 0.5) 



IMBOR-OTL voor COINS2 (multiple inheritance?) 



OTL-IMBOR Kenmerken (Enumeraties) 



RDF/OWL vs andere modelleringen 

• Single Inheritance vs multiple Inheritance 

• Anyone can say anything about anything 

– Superclasses, subproperties, 

equivalentClass, etc. 

• Afleidingen 

• 1 resource is niet perse 1 entiteit 

– Denk aan ‘sameAs”, differentFrom 

– UNA 



Datasets As-is COINS container 

• OTL Gelderland 

• Showcase COINS2 

– As-is data 

– Objecten 

– Kenmerken 

– Decompositie 

– Documenten 



Coins containers toetsen 

• OTL dicteert informatie 

behoefte 

– Ook eigen OTL’s 

• Standaard software 

voor data validatie 

– rapportage 



Datasets As-built COINS container 

• OTL Gelderland 

• Showcase COINS2 

– As-is data 

– Objecten 

– Kenmerken 

– Decompositie 

– Documenten 



OTL integratie 



Delta analyse 

• Nieuwe objecten 

• Verwijderde Objecten 

• Gewijzigde Objecten 

• Geometrisch gewijzigd 

• Kenmerken gewijzigd 

• Relaties gewijzigd 



Naar een StUF-bericht 



StUF-Ontologie 

Een bericht heeft een Aansturing 

Een bericht bevat meerdere StUFObjecten zoals een toevoeging, verwijdering en 

wijziging 



Afkortingen StUF bericht 

• Afkortingen 

toegevoegd aan de 

Imgeo OTL 

 



StUF ontology & Imgeo/bor: Stuf MetaClass 



StUF bericht data 

• mtvHorizontaalDi01 

– Asynchroon vrij bericht voor het vragen om het 

doorvoeren van één of meer wijzigingen 

• Delta analyse via Sparql ondervragen 

– Nieuwe objecten & OTL-Imbor objecten 

• Afkorting ophalen  

• IMBOR & IMGeo Kenmerken 

• GML geometrie 

– Verwijderde objecten & OTL-Imbor object 

– Gewijzigde objecten & OTL-Imbor object 

 



 
 

 

Info@BuildingBits.nl 

Hans.Schevers@BuildingBits.nl 
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