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I n het Verdrag van Aarhus en de daaraan gekoppelde

Europese richtlijn 2003/4/EG wordt het recht van het

publiek op toegang tot milieu-informatie geregeld.

Vanaf 14 februari 2005 moeten overheden daarom: 

• (passief) verzoeken om milieu-informatie binnen vier

weken afhandelen;

• (actief) anticiperend op vragen van het publiek milieu-

informatie geordend klaarzetten in digitale vorm. 

Op de website www.aarhus.nl wordt momenteel een spoor-

boekje en handreiking voor overheden ontwikkeld, waarin

deze wel zeer korte samenvatting uitgebreid wordt toege-

licht. Ook zijn daar modellijsten opgenomen om te laten

zien hoe overheden via registers van milieu-informatie hun

documenten kunnen ordenen naar vindplaats, informatie-

soort, informatievorm en de elementen en factoren uit de

definitie van milieu-informatie. 

Toen ik deze modellijsten aan onze thesaurusspecialist bij

het Kennis- en Informatiecentrum van de provincie Gelderland
liet zijn, was zijn eerste reactie: ‘Hebben ze er al aan

gedacht om daar een thesaurus achter te hangen?’ 

De provincie Gelderland heeft afgelopen jaar geïnvesteerd

in het automatisch classificeren van de eigen provinciale

werkgebieden. De aandacht voor het verdrag van Aarhus

geeft inderdaad een uitgelezen kans de verschillende soor-

ten milieudocumenten (kaarten, rapporten, vergunningen,

beleidsnota’s, statistieken) die in overheidsland rondzwer-

ven via een standaardtrefwoordenlijst met elkaar in ver-

band te brengen.

Op het kennisplatform voor milieu-informatie ‘www.erbij.

nl’ ontwikkelen we nu een werkwijze voor een meer geau-

tomatiseerde ordening van Aarhus-informatie. Via combi-

naties van thema’s en trefwoorden (zogenaamde profielen)

brengen we aan de hand van de definitie van milieu-infor-

matie niet alleen documenten, maar ook personen, hun

projecten en zoekvragen met elkaar in verband. 

We combineren deze aanpak met korte samenvattingen 

en full-tekst zoeken met Antonya (www.antonya.net), de

nieuwe meertalige zoekmachine voor natuur- en milieu-

informatie. 

In figuur 2 is te zien dat een link naar de wettelijke defini-

tie van milieu-informatie via handmatig toegekende tref-

woorden in verband wordt gebracht met gerelateerde

onderwerpen. 

AUTOMATISCHE CLASSIFICATIE VAN TEKSTEN
Om documenten via trefwoorden aan elkaar te kunnen

relateren, moeten er eerst trefwoorden worden toegekend.

Dit kan handmatig of (semi-)automatisch gedaan worden. 

Projectleider Kennis Delen Bea van Hensbergen: ‘De metho-

diek van het automatisch classificeren vereist enige voorbe-

reiding. Er moet geïnvesteerd worden in het trainen van

automatische trefwoordenzoekers, zogenaamde agents of

monniken. Na een eerste training zijn deze classificatiesys-

temen uiterst handige hulpmiddelen bij het verrijken van

tekstdocumenten.’ 

Het is eerst nodig dat door de mens gecontroleerde docu-

menten met de juiste woordenschat bij de trefwoorden

worden gezocht. Daarna kun je deze monnik een nieuw

document aanbieden en dan worden automatisch trefwoor-
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Figuur 1. Modellijst voor de informatie ingang emissies, energie en
afval op www.aarhus.nl
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Om dit te testen hebben we de software van Irion voor het

trainen van classificaties op een zeer onorthodoxe manier

toegepast. De afdeling GEO van de provincie Gelderland

heeft een applicatie ontwikkeld, waarmee automatisch trai-

ningsdocumenten kunnen worden geproduceerd voor het

trainen van een geografische thesaurus, de zogenaamde

GeoMonnik. 

De GeoMonnik is een product vervaardigd met het pakket

TwentyOne Classify Interactive. De eerste versie beperkt zich

tot het automatisch classificeren van Gelderse gemeenten.

De GeoMonnik kan documenten lezen en aangeven óf en

zo ja, op welke Gelderse gemeente(n) dit document betrek-

king heeft. 

De GeoMonnik is getraind met vijftien documenten per

gemeente. De ‘trainingsdocumenten’ zijn automatisch

geproduceerd met behulp van een speciaal voor dit doel

gemaakte applicatie binnen het Geografische Informatie-

systeem ArcView. Deze applicatie verdeelt alle gemeenten

in een aantal stroken en per strook wordt een document

aangemaakt (een ASCII-bestand). De inhoud van die docu-

menten wordt bepaald door de geografische termen die in

de gekozen kaartlagen in het betreffende kaartvierkant aan-

wezig zijn (namen van onder andere wegen, kernen, wate-

ren, natuurgebieden).

Op deze manier worden woorden die gekoppeld zijn aan

coördinaten in geografische databases in verband gebracht

met de tekstuele begrippen in de geografische thesaurus. 

De GeoMonnik is getest met 416 handmatig geografisch

geclassificeerde documenten (krantenartikelen). Vrijwel

alle documenten die concreet op een gemeente betrekking

hadden, werden met de juiste gemeentenaam geclassifi-

ceerd (>95 procent). Betrekkelijk weinig documenten wer-

den onterecht niet geclassificeerd (<3 procent). Een duide-

lijk negatief testresultaat werd behaald bij documenten die

duidelijk geen gemeentelijke geografische component had-

den. Circa 50 procent van de niet-geografisch gerelateerde

bestanden werd toch aan een gemeente toegekend. Dit pro-

bleem treedt vooral op bij een vijftal gemeenten. 

Conclusie is: ja het werkt. Het automatisch produceren van

trainingsdocumenten geeft een enorme tijdsbesparing en

den aan het document toegekend. De monnik ‘heeft

geleerd’ over welke onderwerpen het document gaat. 

Volgens thesaurusexpert Pieter Janssen ligt aan het automa-

tisch classificeren het volgende probleem ten grondslag:

‘Hoe krijg ik grote hoeveelheden full-tekst en kaarten auto-

matisch geclassificeerd en hoe kan ik een onderliggende

en soms natuurlijke relatie tussen deze afzonderlijke infor-

matiesoorten bewerkstelligen? Op de keeper beschouwd

wordt er eigenlijk een getrainde thesaurus ontwikkeld. De

kwaliteit van de trefwoorden (mate van exclusiviteit, syno-

niemen, samenhang) is essentieel voor de monnik.’ 

Het klinkt aantrekkelijk. Gooi de hele bak met milieudocu-

menten langs een getrainde thesaurus en je kunt ze netjes

geordend klaarzetten om ze door anderen te laten doorzoe-

ken. Minder voor de hand liggend is het toepassen van

deze werkwijze voor documenten waarin weinig tekst wordt

gebruikt. Zoveel woorden als er soms gebruikt worden in

beleidsnota’s, zo weinig woorden gebruiken we bij het toe-

lichten van kaarten en het documenteren van bestanden.

De monniken blijken echter ook bruikbaar voor het classi-

ficeren van korte teksten. 

Op het erbijtest-platform hebben we monniken geïnte-

greerd ingezet bij het documenteren van foto’s, figuren,

spreadsheets, databestanden en andere documenten

waarvan de tekst niet leesbaar is voor zoekmachines. 

De documenten moeten eerst handmatig worden 

samengevat, de samenvatting kan vervolgens worden

gebruikt om (semi-)automatisch trefwoorden aan het

document toe te kennen. We hebben een test uitgevoerd

met de vaak zeer beknopte meta-informatie die bij 

kaartbestanden wordt opgeslagen. De resultaten zijn 

zeer bemoedigend.

GEOMONNIK
Als er maar weinig woorden nodig zijn om te herkennen

over welk onderwerp een kaart gaat, is het dan ook moge-

lijk om met weinig geografische termen in een document

te bepalen over welk gebied een document gaat? Kunnen

we een getrainde geografische thesaurus maken die kan

bepalen of een document relevant is voor bewoners van de

gemeente Putten? 

Figuur 2. De definitie van milieu-informatie en gerelateerde items 
op www.erbij.nl/aarhus

Figuur 3. Illustratie woordenschat GeoMonnik voor gemeente Putten
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kan in principe op ieder schaalniveau (regio, provincie)

worden toegepast. Het probleem van de onterechte toeken-

ningen moet echter nog worden aangepakt voordat van een

werkelijk succes gesproken kan worden. 

AARHUSMONNIK
Terug naar de Aarhus-handreiking voor overheden. Vol-

gens het spoorboekje op www.aarhus.nl moeten overheden

de vraagsteller behulpzaam zijn bij het nader preciseren

van de vraag (zie figuur 4). Welke rol kunnen automatische

classificatiesystemen spelen bij het ordenen van milieu-

informatie en vooral: bij het naar tevredenheid afhandelen

van verzoeken om milieu-informatie? Kan deze taak over-

genomen worden door een dialoogsysteem gebaseerd op

de door ons ontwikkelde monniken? 

Volgens dialoogexpert Joop van Gent van Irion hoeft, wan-

neer mensen een behoefte hebben aan informatie, een

zoekvraag niet per se meteen te leiden naar het juiste ant-

woord. Het mag ook best zo zijn, dat het antwoord een

wegwijzer is naar onderwerpen waarin de gebruiker zelf

verder gaat zoeken. Dit idee zit achter de nieuwste genera-

tie dialoogsystemen van Irion. Het systeem geeft niet

inhoudelijk antwoord op de vragen, maar verwijst via een

handige koppeling met classificatiesystemen door naar

documenten waar de mogelijke antwoorden te vinden zijn. 

De vraagsteller wordt in één of meer stappen steeds meer

woorden ontlokt om zijn verzoek te verduidelijken. Deze

woorden worden automatisch geclassificeerd en vergeleken

met de trefwoorden die automatisch of handmatig aan de

documenten zijn toegekend. In feite worden zo dus zoek-
vragen automatisch geclassificeerd.

Door de combinatie van korte teksten met automatische

classificatiesystemen als tussenstap, hoeft de vraagsteller

zich minder druk te maken over de formulering van de

vraag dan bij een traditionele zoekmachine. Ook de 

aanbieders van informatie hoeven zich iets minder 

druk te maken over formulering van de antwoorden. 

De vraagsteller wordt immers heel gericht verwezen naar

informatie in documenten die al op internet staan. 

Als bij een document ook vraaggerichte samenvattingen

worden getoond, kan de vraagsteller uit de zoekresultaten

zelf die documenten kiezen die aansluiten bij zijn eigen

woordgebruik en talenkennis. Automatische samenvatting-

programma’s zijn in dit verband een heel interessante ont-

wikkeling bij het werken in documenten met veel woorden.

Het is hiermee mogelijk afhankelijk van de zoekvraag

milieu- of gebiedsgerichte samenvattingen te tonen. 

In november 2004 hebben we een test gepland waarin een

zogenaamde AarhusMonnik wordt toegepast in een derge-

lijk dialoogsysteem. We verwachten niet dat deze Aarhus-

Monnik alle verzoeken om milieu-informatie zal kunnen

afhandelen. Als je de formele procedures voor het afhande-

len van een verzoek om informatie en de schema’s met for-

mele weigeringsgronden ziet, zou dat alleen met heel inge-

wikkelde expertsystemen te automatiseren zijn. We

verwachten wel dat de AarhusMonnik via een dialoog met

de vraagsteller kan bepalen over welke milieutermen het

verzoek gaat en over welk deel van Gelderland. 

We verwachten dat de AarhusMonnik zal kunnen helpen

met het preciseren van de vraag en kan verwijzen naar de

documenten (kaarten en teksten) die al op internet staan.

We verwachten zicht te krijgen op het aantal en de aard

van de verzoeken om milieu-informatie, waardoor we bij

het actief openbaar maken van documenten gerichter op

de werkelijke vragen kunnen inspelen. 

PERSPECTIEF
Veel milieu-informatie over Gelderland wordt al op inter-

net toegankelijk gemaakt, maar de informatie is nog erg

versnipperd, zowel binnen als tussen overheden. Met de

site ‘mijn leefomgeving’ op www.gelderland.nl wil de pro-

vincie haar informatie bundelen. Iedere inwoner kan zijn

postcode ingeven en zo geïnformeerd worden over zijn

directe leefomgeving. 

Belangrijk perspectief van de hier beschreven toepassingen

van getrainde thesauri is, dat daarmee op verschillende

schaal- en detailniveaus een onderliggende relatie tussen

de afzonderlijke informatiesoorten kan worden bewerkstel-

ligd. Hiermee wordt zowel de vrager als de aanbieder van

informatie geholpen bij het begrijpen van de Gelderse leef-

omgeving. 

De huidige aandacht van overheden voor het verdrag van

Aarhus geeft een uitgelezen kans voor informatiespecialis-

ten om de wereld van GIS en DIS, van Geografische Infor-

matie Systemen en Documentaire Informatie Systemen

nader tot elkaar te brengen. In hoeverre overheden daar al

op 14 februari 2005 in zullen slagen? Misschien kan een

IP-webtest daar antwoord op geven. 

Met dank aan de deskundige inbreng van levensechte monniken Bea, 

John, Joop, Noud, Peter, Pieter, de projectgroep PRIMA en de redactie 

van Informatie Professional uit wier werk en woordenschat ik voor dit 

artikel mocht citeren.

Corine Quarles van Ufford is werkzaam bij de provincie Gelderland,
dienst Milieu en Water, afdeling Leefomgeving Coördinatie en 
Informatie en heeft dit artikel op persoonlijke titel geschreven.

Figuur 4. Procedure verzoek om informatie en procedurele
weigeringsgronden (schema in ontwikkeling op www.aarhus.nl)




