
Update-notitie QBWat 5.00

Notitie bij de release van versie 5.00 van QBWat , 1 oktober 2012

Recent zijn een aantal maatlatten herzien en QBWat is daarop aangepast.

1. Nieuwe maatlatten én oude maatlatten en het zelfde pakket

De nieuwe versie van QBWat kan de nieuwe maatlatten berekenen, maar ook de oude.

Op het oog is het programma niet zo heel erg veranderd, maar feitelijk bestaat het uit twee

verschillende versies met dezelfde interface. Met een vinkje kan worden aangegeven welke versie u

wilt draaien: versie 4 (oude maatlat 2007) of versie 5 (nieuwe maatlat 2012)

QBWat versie 4.42 is na wat technische aanpassingen in verband met de nieuwe release en herstel

van enkele kleine bugs omgedoopt in versie 4.50. De nieuwe versie heet als geheel versie 5.00, maar

de resultaten van de berekening met de oude maatlatten vermelden versienummer 4.50.

In de uitvoerfiles is in de titelregel te zien, zoals vanouds, met welke versie de beoordeling is

uitgevoerd. De uitvoerfiles onderscheiden zich bovendien met hun filenaam van elkaar, de

uitvoerfiles van de berekeningen met de nieuwe maatlat krijgen default de toevoeging _res5 en

_log5, bij berekeningen met de oude maatlat is dat _res4 en _log4.

In de UMAquo-file wordt bij <waardeBepalingsMethode> tevens de versie vermeld. 

N.B. Omdat de nieuwe maatlatten alleen nog maar voor de natuurlijke wateren zijn opgesteld

beoordeelt versie 5 alleen deze watertypen. De overige watertypen worden genegeerd en kunnen

alleen met de optie: versie 4 (maatlatten 2007) worden berekend. 

2. Invoerfile

Er zijn drie nieuwe velden toegevoegd aan de invoerfile: meetpunt, eenheid, hoedanigheid (de

laatste alleen in listing-invoer).

De oude versie doet hier niets mee, maar ook de nieuwe versie kan de beoordeling uitvoeren zonder

deze nieuwe velden; dan blijft voorwaarde dat verondersteld mag worden dat alle gegevens correct

zijn aangeleverd, met de nieuwe velden is meer mogelijk.

De handleiding beschrijft alle nieuwe mogelijkheden en er is een nieuw voorbeeldbestand op de

website beschikbaar waarin ook deze nieuwe velden zijn opgenomen.

Aandachtspunten:

1. Fytoplankton

Sommige soorten moesten worden aangegeven in aantal kolonies of filamenten per ml, andere in

cellen per ml. In de praktijk ging dat vaak fout. In de nieuwe maatlat kan worden aangegeven hoe

de waarden worden aangeboden in de (nieuwe) kolom eenheid (cel/ml, ind/ml, kol/ml, fil/ml) of

de (nieuwe) kolom (alleen bij listing) hoedanigheid (cel, ind, kol, fil). VOORALSNOG geldt uit

compatibiliteitsoverweging: als de eenheid niet wordt aangegeven dan wordt verondersteld dat

de eenheid is gebruikt zoals in de oude maatlat nodig was; ook al staat de nieuwe maatlat

volledige in cel/ml in het maatlatdocument !!

2. Macrofyten

a. Voor type M20 wordt extra vermeld: de maximum diepte van de submerse begroeiing. 

b. Voor alle meren met een deelmaatlat oever moet worden vermeld: de breedte (in meters) en

het lengte-percentage waarop de kenmerkende oeverbegroeiing (rietkraag) voorkomt.

c. Voor (deel-)opnamen die tot hetzelfde meetpunt behoren, zoals waterzone en oeverzone bij

lijnvormige elementen en secties in transecten, moet een extra aanduiding ‘meetpunt’



worden vermeld. De (deel-)opnamen van elk meetpunt worden dan eerst geaggregeerd. Als

er geen meetpunt-vermeldingen in de invoerfile staan worden alle monsters als aparte

meetpunten beschouwd, eventuele aggregatie dient dan vooraf plaats te hebben. Dat laatste

komt in de meeste gevallen overeen met de tot nu toe gevolgde werkwijze.

d. (Deel)-opnamen van hetzelfde meetpunt, indien van toepassing, mogen alleen een waarde

voor de abundantie groeivorm hebben waar deze van toepassing is, tenzij voor elke (deel-)

opname ook is aangegeven tot welke vegetatiezone deze behoort: keyword: zone, waarde: S,

E of O (N, F en K overlappen in di opzicht volledig met E; meerdere (deel-)opnamen met

dezelfde zonecode zijn toegestaan, eventueel met toevoeging zoals S1, S2 etc. ; alleen de

eerste letter wordt gelezen).

3. Macrofauna M30. De monsters worden verschillend beoordeeld afhankelijk van de chloriditeit;

default geldt  een jaargemiddelde <= 1000 ml/Cl. Indien hoger dan moet dat in de invoer worden

aangegeven met de parameter (keyword) ‘chloride’ of ‘Cl’ en de waarde in mg/l. 

4. Vissen, M-typen. De nieuwe maatlat vereist dat voor snoekbaars wordt aangegeven welk deel

ervan bovenmaats is. Dat kan door bij de soort als verbijzondering de codes M en O te gebruiken.

Die komen dan in de plaats van de code V. Bij een tabel-invoer worden deze codes in een extra

tweede kolom gezet en bij een listing-invoer in de kolom ‘ext’. Snoekbaars wordt daarom

minstens twee keer vermeld als soort. In principe één keer als snoekbaars, M en een keer als

snoekbaars, O. Een derde keer als snoekbaars, V kan ook, dat betreft dan exemplaren waarvan de

lengte niet bepaald is. Uit deze waarden wordt het totaal en het aandeel bovenmaatse

snoekbaars berekend. N.B. Als alleen snoekbaars, M óf alleen snoekbaars, O wordt opgegeven én

snoekbaars, V of snoekbaars zonder code, dan wordt voor de laatste de andere lenteklasse

verondersteld, niet het totaal. De beide waarden worden bij elkaar geteld voor het totaal. 

De overige veranderingen in de maatlatten vereisen geen aanpassingen voor de invoerfile. 

In de meeste gevallen kunnen oudere datafiles (vanaf versie 3) zonder probleem worden beoordeeld

door de nieuwe versie, maar de resultaten kunnen minder zuiver zijn. Aangepaste datafiles kunnen

ook met de optie 4 worden berekend, maar soms niet door oudere versie van QBWat (tot 4.42). 

3. Installatie en systeemproblemen aangepakt

Alle files van QBWat werden tot aan versie 4.42 in dezelfde directory geplaatst (typisch C:/QBWAT)

en QBWat maakt geen gebruik van Windows-instellingen. Alle tijdelijke files werden ook geschreven

in deze directory zodat schrijfrechten nodig waren. 

De nieuwe versie heeft twee subdirectories voor de beide versies en er worden tijdens normaal

gebruik geen files meer in de programmadirectory geschreven. Daarvoor in de plaats wordt de

gebruikers-ruimte gebruikt (onder Documents and settings (XP) of Users (Vista/7)). 

4. Opgeloste bugs

- Diatomeen in het fytoplanktonmonster worden weer herkend, maar als er niet bij staat aangegeven

dat het om het fytoplanktonmonster gaat dan kunnen deze dus als fytobenthos worden beoordeeld!

- De melding dat het invoerbestand te groot was wordt niet meer vertoond. In principe kunnen nu

weer heel grote bestanden worden verwerkt.

- Bestanden in diep geneste directories en met lange directory- of file-namen vormen geen probleem

meer. 

- Bij de typen M3-M7 moet Emers worden opgeteld bij Drijvend vóór beoordeling (STOWA 2007-32b,

pag 94, tabel B4.1). QBWat deed dat abusievelijk niet al vanaf versie 4.10. Dat is pas deze zomer door

iemand voor het eerst opgemerkt. Herstel daarvan leidt tot hogere beoordeling in versie 4.50 dan in

versies 4.10 - 4.42, zeker als de bedekking van Emers aanzienlijk is en van Drijfblad gering.


