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Dit is een lijst van bevindingen tijdens de gezamenlijke toestandsbeoordeling van 13-20 
januari 2014, aangaande de biologische maatlatten, in het bijzonder voor het aanmaken van 
correcte invoer-bestanden voor QBWat. Geadviseerd met behulp van deze lijst de invoerfiles 
te controleren alvorens de UMAquo-bestanden definitief te uploaden.  
 
$ Aggregatie over meerdere jaren voor hetzelfde meetjaar. Het gaat om situaties 

waarbij enkele meetpunten in een ander jaar zijn opgenomen dan de meeste. Als deze in 
aparte jaren worden gemeten, dan worden in Aquo-kit beide jaren als complete meetjaren 
beschouwd en even zwaar gemiddeld. Dat gaat alleen goed als in beide delen evenveel 
meetpunten lagen, maar er wordt dan ook een meetjaar minder gebruikt voor de 
toestandbeoordeling. De situatie doet zich vooral voor waar de begrenzing van 
waterlichamen is veranderd, met name waar een stuk aan een waterlichaam is 
toegevoegd dat in een ander jaar werd bemonsterd. In zo’n geval kunnen de meetpunten 
die in een afwijkend jaar zijn opgenomen worden toegewezen aan het jaar waarin 
beoordeling plaatsvind. De keyword ‘datum’ in de invoerfile van QBWat moet dan worden 
vervangen, bijvoorbeeld door ‘datum-origineel’, en er moet een nieuwe kolom (listing) of 
rij (tabel) worden gemaakt met het keyword ‘jaar’, waarin voor alle monsters van het 
waterlichaam het zelfde jaartal staat. Dat wijkt dus soms af van dat in de kolom 
datum_ori, maar altijd in minderheid.  

$ Oude maatlatten toepassen?  Het argument dat de oude gegevens zijn verzameld op 
basis van de eisen van de oude maatlat is niet geldig om de oude maatlatten toe te 
passen. De berekening van de deelmaatlat soortensamenstelling macrofyten gaat met 
precies dezelfde data, de berekening van de abundantie in principe ook, bij sommige 
watertypen, met name meren, moeten de data van de groeivormen wellicht aangepast of 
gecorrigeerd moeten worden, maar die correcties, als ze al moeten, hadden dan eigenlijk 
ook al voor de oude maatlatten gemoeten. Er stond alleen nog nergens goed beschreven 
hoe dat moest, nu wel. De oude maatlatten geven ook een heel andere, veel 
onbetrouwbaardere score. Toepassen van oude maatlatten op zowel oude als nieuwe data 
is alleen nuttig om vast te stellen of er vooruitgang/achteruitgang is; maar toepassing van 
de nieuwe maatlatten op oude als nieuwe data dient hetzelfde doel en is betrouwbaarder. 
Toepassing van oude en nieuwe maatlatten op recente data is nuttig om veranderde 
MEP/GEP vast te stellen ten gevolge van de aanpassing van de maatlatten. 

$ Corrigeren van de bedekkingen groeivormen. Aanpassen aan gewijzigde inzichten 
over de begroeibare arealen (zones) moet zeer voorzichtig en conservatief worden 
gedaan. Bij twijfel niet doen. Als bij kanalen de gemiddelde bedekking van de groeivormen 
over de gehele breedte van het kanaal is geschat, terwijl de begroeibaar areaal veel 
smaller is, dan is correctie verantwoord als duidelijk is dat de begroeiing zich ook 
daadwerkelijk alleen op het begroeibaar areaal voordeed. Als de begroeiing zich in 
werkelijkheid in gelijke mate voordeed op het begroeibaar areaal en in het diepere deel, 
dan moet geen correctie plaatsvinden, een opname van alleen het begroeibaar areaal zou 
immers hetzelfde percentage opleveren. Vaak zit de werkelijkheid er tussenin, bij twijfel de 
verzamelde gegevens niet aanpassen.  

$ Welk protocol is van kracht? Het protocol toetsen en beoordelen van 2011 is ook 
formeel voor 2014 nog van kracht omdat het nieuwe protocol pas eind van 2014 volledig 
klaar is en vastgesteld wordt. Desondanks wordt toch de methode van datagebruik en van 
aggregeren uit het nieuwe protocol toegepast omdat de nieuwe maatlatten alleen met het 
nieuwe protocol kunnen worden gebruikt. Een voorschot op de methode van datagebruik 
en aggregatie is al genomen in het verschillendocument en is verder uitgewerkt in het 



document ‘Van monitoring naar beoordelen’, waarvan begin januari  een concepttekst 
beschikbaar is gesteld en dat na afronding wordt gebruikt als bron voor de teksten van het 
nieuwe protocol. 

$ Het gebruik van eigen afgeleide maatlatten en beheerdersoordelen wordt sterk 
ontraden. In de regels is dat ook op te lossen door het beter vaststellen van een 
MEP/GEP, die bij sloten en kanalen ook kan afwijken van de default. Een eigen maatlat 
kan niet worden berekend door QBWat; het maken van een UMAquo-bestand is dan ook 
lastig. Een truc omdat te doen is om het wel met QBWat te maken, maar dan de EKR-
waarden met de hand in NotaPad/Kladblok aan te passen, maar ook het veld 
<waardeBepalingsMethode> moet dan worden veranderd van 
“other:QBWat;KRWmaatlatten2012” in de waarde “other:handmatig;eigen_maatlat”. 

$ Datumgrenzen voor de monitoring binnen het seizoen. Er is een strak voorschrift voor 
fytoplankton: alle monsters tussen 31 maart en 1 oktober; er is een losser voorschrift voor 
macrofauna: voorjaar en najaar, waarbij voorjaar idealiter april-mei is, maar begin juni 
genomen monsters mag ook als er goede reden was de monsters later te nemen; 
aangenomen mag worden dat die goede reden er was en er wordt niet op een dag 
gekeken. Dat geldt ook voor macrofyten, de datum 15 augustus is niet heilig, de 
betrouwbaarheid van de determinaties neemt doorgaans wel wat af.  

$ Voorjaars- of najaarsmonsters macrofauna? De maatlat schrijft voor: bij voorkeur 
voorjaarsmonsters, en als die er niet zijn dan najaarsmonsters. Niet beide dus. QBWat 
controleert niet, maar bij een test-run is in de uitvoer wel snel te zien of er dubbele 
monsters in de invoerfile zitten: gebruik meetpunten als meetobject, dan worden dubbele 
monsters geaggregeerd en enkele niet en dat is in een tabel-uitvoer te zien in de rij 
‘aggregatie’.  

$ Waterlichaam met verschillende typen beoordelen. Het zit er aan te komen dat er 
toch het binnen een waterlichaam met meerdere watertypen mag worden gewerkt, maar 
dan alleen op niveau van meetpunten. Bij elk meetpunt mag dan worden bepaald of het 
watertype lokaal duidelijk anders is dan het waterlichaamtype en mogen de monsters van 
dat meetpunt worden beoordeeld aan de hand van dat andere watertype. Dat geldt dan 
voor alle monsters op dat meetpunt en voor alle kwaliteitselementen en in principe ook 
voor elk jaar van beoordelen, tenzij de ingrepen of aanpassingen aanleiding zijn voor 
typeaanpassing [onder voorbehoud]. 

$ Verschillende typen in verschillende jaren. QBWat controleert (in de versies tot nu 
toe) op verschillende typen in een waterlichaam en geeft een foutmelding als dat zo is, 
maar alleen binnen een jaar. Als de meetpunten met verschillende typen ook in 
verschillende jaren zijn bemonsterd, dan volgt geen foutmelding. Dat betekent echter ook 
dat verschillen tussen de meetjaren voor een belangrijk deel moeten worden 
toegeschreven aan type-verschillen (bijvoorbeeld het ene jaar de sloten en het andere jaar 
de hoofdkanalen van de polder). 

$ Biedt volledige beoordelingen per kwaliteitelement aan. Aanvankelijk was het de 
bedoeling dat met het UMAquo-bestand dat QBWat maakt deelmaatlat-beoordelingen 
kunnen worden ge-upload die door Aquo-kit worden geaggregeerd. Dat betreft 
fytoplankton (bloei-deelmaatlat / chlorofyl-maatlat) en overige waterflora (macrofyten / 
fytobenthos). DAT WERKT NIET (MEER). De eindscores per kwaliteitselement worden 
zonder beschouwing van de volledigheid in Aquo-kit overgenomen en overschrijven 
eerdere beoordelingen. Als een bestand met bloei-beoordelingen worden aangeboden en 
daarna een bestand met chlorofyl-beoordelingen, dan wordt alleen de laatst aangebodene 
gebruikt voor rapportage en die is dus onvolledig. Er moeten dus UMAquo-bestanden 
worden gemaakt waarin de complete beoordeling (voor zover mogelijk) per 
kwaliteitselement (fytoplankton / overige waterflora / macrofauna / vissen) en per jaar zijn 
opgenomen. Er kunnen wel aparte bestanden worden gemaakt per kwaliteitselement, per 
waterlichaam en per jaar.  



$ Nieuwe update QBWat of niet. Er zijn toch nog een aantal problemen geconstateerd in 
de laatste QBWat versie (5.30). Dat betreft met name fouten die ontstaan door een 
onbedoelde wijze waarop gegevens in de invoerfile worden aangeboden. Er zal snel weer 
een nieuwe (bug-fix) update gemaakt worden waarmee deze fouten worden voorkomen, 
deze zal zo mogelijk al op 1 februari verschijnen en zal versie 5.31 heten. Er is 
afgesproken het werken met deze nieuwe versie niet verplicht te stellen voor de 
toestandsbepaling zoals die nu wordt gemaakt. Er kan ook voor worden gekozen de versie 
5.30 te gebruiken en de invoerfiles te controleren en eventueel aan te passen om de 
fouten te vermijden. Zie daarvoor de checklist die daarvoor beschikbaar komt 
(www.roelfpot.nl/qbwat, kies ‘bugs en beter’). Alle verbeteringen en situaties waarin ze 
relevant zijn zullen ook worden uitgelegd in de update-notitie van versie 5.31 

$ Weging. Bij macrofyten is er weging binnen een meetpunt als er aparte opnamen per 
zone zijn, én weging per meetpunt bij de tweede aggregatiestap, dan moet ‘weging_mp’ 
(mp = afkorting van meetpunt) worden gebruikt om het onderscheid te maken. Bij vrijwel 
alle andere maatlatten kan weging van monsters worden geregeld met het keyword 
‘weging’ alleen. Dat variabele gebruik kan tot misverstanden leiden en er komt misschien 
nog een alternatief en een verbetering van de uitleg in de handleiding. 

$ verschillende opnamen methode voor macrofyten. Macrofyten kunnen al dan niet in 
zones zijn opgenomen. Beide methoden kunnen door elkaar worden beoordeeld. Bij 
opnamen die over de gehele gradient in één keer zijn gemaakt is er per meetpunt steeds 
één monster. Opnamen die in zones zijn gemaakt worden als  afzonderlijk monsters 
ingevoerd, met dezelfde meetpuntcode en bij voorkeur met een zone-aanduiding (zonder 
zone-aanduidingen moet voor de groeivormen alleen bedekkingswaarden worden 
meegegeven in de opnamen die in de begroeibare arealen van de betreffende 
groeivormen liggen; met zone-aanduiding selecteert QBWat de juiste waarden).  

$ macrofyten soorten in alle zones relevant. Voor de deelmaatlat soortensamenstelling 
macrofyten worden alle soorten gebruikt, begroeibaar areaal is alleen relevant voor de 
groeivormen. 

$ macrofyten: bij Tansley-opnamen opletten dat de bedekking van de groeivormen 
betrekking heeft op de juiste zones/begroeibare arealen, eventueel corrigeren indien er 
gegronde reden is dat de getallen bij het opnemen op basis van onjuiste begroeibare 
arealen zijn geschat (zie eerder: corrigeren). 

$ zone S alleen gebruiken voor diepere deel van meren, beneden het begroeibaar areaal 
voor groeivorm emers; NIET bij sloten, kanalen, beken, rivieren en kleine ondiepe meren 
waar het begroeibaar areaal voor submers volledig overlapt met de andere groeivormen; 
gebruik dan liever zoneletter W, de betekenis is overigens identiek aan E (en N, K en F).  

$ Diepe zone beneden alle begroeibare arealen, zoals in meren dieper dan 3 meter en 
kanalen dieper dan 1 meter/meer dan 4 meter vanaf de oever: gebruik de letter X of Z 
zodat de soorten wel worden meegenomen in de deelmaatlat soortensamenstelling, maar 
eventueel ingevulde bedekkingen voor lagen niet worden meegenomen in de 
abundantiemaatlat. 

$ Monsters zonder soorten: vul iets als NO TAXA of GEEN SOORTEN én vul de letter van 
de soortsgroep in kolom ext in. In versie 5.30 blijkt dit nog niet altijd goed te gaan, vul 
dan liever een niet-scorende soort in zoals Urtica dioica.  

$ Gebruik bij fytoplankton altijd eenheden of hoedanigheden (cel/fil/kol) en bereken 
altijd aantal per ml; als er geen eenheden worden gebruikt wordt de hoedanigheid van de 
oude maatlat verondersteld; bij de optie oude maatlatten in QBWat versie 5.30 moet dat 
nog steeds! Inhoudelijk is de maatlat echter niet aangepast en is gebruik van de oude 
maatlat daarom altijd af te raden. Oude gegevens die alleen maar getelde aantal hebben, 
ongecorrigeerd naar monstervolume (vaak minstens één soort met de score 1) geven ten 
onrechte nooit een bloei. Als omrekenen naar aantal /ml niet mogelijk is, dan is 
beoordeling onmogelijk of uitsluitend op basis van chlorofyl.  



$ Hoofdletters voor kolom verbijzondering (ext).  Kleine letters voor de éénletter-
codes (P/A/B/I/V/O/M) worden niet meer herkend in versie 5.30; dat wordt in versie 5.31 
teruggedraaid.  

$ Consequente codering voor groeivormen. Gebruik niet S en submers en Submers 
door elkaar in één file, dat leidt in alle versies tot en met 5.30 tot fouten; versie 5.31 kan 
daar wel mee omgaan. N.B. Met de filterfunctie in Excel kan niet worden gecontroleerd of 
er verschillen in  hoofdlettergebruik zijn door alleen naar de keuzelijst te kijken, die toont 
alleen de eerst aangetroffen variant. Door daadwerkelijk de selectie in te stellen worden 
wel alle varianten zichtbaar. Pas ook op met zoek-en-vervang. De snelste vorm is vervang 
‘submers’ door ‘S’, waarbij de optie identieke hoofdletters UIT is, maar de optie identieke 
celinhoud AAN (dat is niet standaard !!); als de laatste optie uit is worden soortnamen 
soms ook veranderd (zoals Ceratophyllum submersum -> Ceratophyllum Sum; Drijvende 
waterweegbree -> De waterweegbree). 

$ Consequente codering voor andere keywords.  Gebruik bij alle keywords steeds 
dezelfde spellingsvarianten in één file, ook wat hoofdlettergebruik betreft, anders kan het 
voorkomen dat ze worden genegeerd (m.n. bij weging en chlorofyl); versie 5.31 kan daar 
wel mee omgaan.  

$ Consequent gebruik van de kolom ext. De verbijzondering is bedoeld voor het 
herkennen van taxonnamen; het gebruikt bij ander keywords zoals P bij chlorofyl is niet 
zinvol, maar moet wel consequent gebeuren in een file anders wordt een deel van de 
waarnemingen genegeerd; versie 5.31 kan daar wel mee omgaan.   

$ Meetpunt of monsterpunt (in meren)? Gebruik het woord meetpunt in meren niet 
voor monsterpunt, meetpunt betreft de gehele gradient, van oever tot midden van het 
meer en bevat dus in meren, zeker de grotere, vrijwel altijd meerdere monsterpunten in 
ondiepe en diepe delen. Groepeer deze zodanig in sectoren van het meer (grenzen dwars 
op de oever) dat per sector/deelgebied alles dieptes worden vertegenwoordigd en noem 
deze samen een meetpunt voor QBWat. 

$ Meetpunten zijn bij macrofauna en vissen niet onderscheidend. Er is altijd maar 
één monster per meetpunt of maar één meetpunt per waterlichaam; de aanduiding 
meetpunt mag in QBWat worden weggelaten. Bij watertype R8 is dat zelfs sterk aan te 
bevelen omdat de aggregatie fout gaat als er alleen maar litoraal-monsters worden 
aangeboden én ook meetpuntcodes worden opgegeven. 

$ Bovenmaatse en ondermaatse snoekbaars. Wanneer de biomassa bovenmaatste en 
ondermaatste snoekbaars wordt toegevoegd aan de bestandschatting zonder dat het 
totaal wordt verwijderd, dan worden alle deelmaatlatten verkeerd uitgerekend. Oplossing: 
verwijder de data voor totale biomassa snoekbaars uit het bestand; hou alleen snoekbaars 
O en snoekbaars M die samen het totaal vormen. Versie 5.31 controleert hier scherper op. 

$ Snoekbaars in meren. Bij de meren wordt de aftrek voor leeftijdsopbouw snoekbaars 
toch altijd toegepast, ongeacht het aantal exemplaren snoekbaars. Dat gaat meestal goed 
omdat de visbestandschatting voor het gehele waterlichaam voldoende snoekbaars is 
gevangen, maar kan bij geringe aantallen tot een hele klasse te lage waardering geven. 
Oplossing: in de monsters met minder dan 50 exemplaren snoekbaars deze alle 
bovenmaats noemen. Versie 5.31 kan daar wel mee omgaan 

$ Bij macrofauna in type M30 ook chloride. De beoordeling van de macrofauna van 
type M30 is afhankelijk geworden van de chloriditeit. Als deze niet wordt opgegeven  in de 
invoerfile (zomergemiddelde) dan wordt de maatlat berekend  voor < 1000 mg/l. 


