
Update-notitie QBWat 5.32

Notitie bij de release van versie 5.32 van QBWat, 30 december 2014

 (met aanvulling op 9 januari 2015 aan het eind)

Versie 5.32 is een bug-fix-update naar aanleiding van het ontdekken van een aantal fouten in de

werking van QBWat in de loop van 2014, en naar aanleiding van kleine wijzigingen in de

macrofauna-maatlat voor type R8. Verder is de namenlijst volgens TWN bijgewerkt en zijn er een

aantal verbeteringen die de controle vereenvoudigen. 

Alle beoordelingen kunnen met versie 5.32 licht afwijken van die met versie 5.31

Macrofauna-maatlat: type R8

In de maatlat voor macrofauna van type R8, die in 2010 voor het eerst als alternatief beschikbaar

was, en in 2012 formeel geworden is, bleken een paar zaken niet goed te gaan.

• Het aantal genera werd niet correct geteld omdat sommige synoniemen niet werden

meegenomen

• Indien de monstergrootte afweek van de standaard (0,6 m2, 5 box-core happen), dan wordt dat

met de conversieparameters im en ih aangegeven. Dat ging soms niet goed als im en ih in

combinatie moesten worden gebruikt. Vanaf deze versie is het gebruik van im voldoende.  De

handleiding is bijgewerkt.

• De aantallen per soort moeten worden opgegeven in aantal/monster; dat stond in de handleiding

in de hoofdtekst inderdaad zo, maar in de bijlage stond abusievelijk dat het in aantal/m2 moest. 

Verder zijn er najaar 2014 een aantal wijzigingen doorgevoerd in deze maatlat. 

• De referentieaantallen voor de deelmaatlatten diversiteit (aantal genera) zijn aangepast; de

nieuwe aantallen worden/zijn toegevoegd aan de errata bij het maatlatdocument

• Hoofdstromen en zijstromen (Biesbosch) worden niet langer als verschillende waterlichamen

beschouwd; beoordeling van meetpunten van type R8a en R8b worden daarom geaggregeerd als

ze dezelfde waterlichaam-code (meetobject) krijgen; deze regel wordt in 2015 opgenomen in het

Protocol toetsen en beoordelen. 

Vissenmaatlat

M21: De berekening van de leeftijdsopbouw ging niet goed als er alleen ondermaats of alleen

bovenmaats werd opgegeven. Overigens is het algemene advies om altijd snoekbaars als ondermaats

en bovenmaats op te geven en geen snoekbaars zonder maat-aanduiding, óf alle snoekbaars zonder

maat-aanduiding als dat niet bekend is of niet relevant voor het watertype. 

R7, R8, R16: de indicatiewaarde van Forel was niet goed ingesteld, er werd in feite nog volgens de

oude maatlat gerekend. 

R-alle: het soortenaantal dat werd gegeven bij de beoordeling van de geaggregeerde waterlichamen

was niet correct; dit had geen consequenties voor de eindbeoordeling, omdat die wordt gebaseerd

op het gemiddelde oordeel per meetpunt; er wordt nu ook het correcte aantal gegeven. 

Macrofytenmaatlat: groeivormen en begroeibaar areaal 

De bedekking van groeivormen in zones die niet tot het begroeibaar areaal behoren (zoals de zone

die dieper is dan 1 meter (zone S of X) bij kanalen en bij kleine rivieren (R6, R15) wordt buiten

beschouwing gelaten, ook al was er wel een bedekking opgegeven. Dat gebeurde volgens de regel,

maar als er vervolgens werd geaggregeerd per meetpunt dan werd de bedekking in de diepe zone

toch meegenomen bij het middelen. De beoordeling van het meetpunt kon daardoor heel anders



uitpakken dan zou moeten: vaak te hoog. Dat is nu opgelost. Het maakt niet meer uit of de

groeivormen in de zones waarin ze niet worden beoordeeld wel of niet staan aangeven in de

invoerfile, vooropgesteld dat het monster van de juiste zone-codering is voorzien. Als er geen zone-

codering is opgegeven, dan worden alle aangegeven bedekkingen meegenomen in de beoordeling,

ook als deze 0 bedragen. Als de zone-coderingen niet worden opgegeven, dan moeten alle niet te

beoordelen groeivormen worden weggelaten.

Soortherkenning, TWN

De naam spiegelkarper wordt herkend als karper; deze naam staat niet op de soortenlijst van TWN,

maar wel op de Nederlandse namenlijst van Piscaria die veel wordt gebruikt.

De soortnamen van de TWN-lijst zijn bijgewerkt tot 24 december 2014. De meeste van deze namen

zijn van soorten die geen indicatiewaarde hebben; het voorkomen ervan zal daarom geen effect op

de beoordeling hebben. Er zijn echter ook, met name van diatomeeën en macrofauna, een aantal

nieuwe synoniemen opgenomen van indicerende soorten. Deze worden daarom nu als indicator

herkend en dat heeft effect op de beoordeling. 

Hele brede tabellen

Als er tabellen als invoerfiles werden aangeboden met meer dan 200 kolommen (monsters), dan kon

het gebeuren dan sommige soorten werden genegeerd. Dat is nu opgelost. 

Dit gebeurde als soorten voor het eerst werden vermeld in de laatste monsters (om precies te zijn: de

eerste vermelding pas voorbij de 255e positie op de regel stond, dat is voorbij kolom /

monsternummer 255, minus het aantal tekens van de soortnaam)

Aanvulling 9 januari 2015

Bij het bijwerken van de TWN-lijsten is iets fout gegaan, waardoor het programma vastloopt bij

bepaalde soorten fytoplankton of macrofauna.  Dat is hersteld op 9 januari: de files met soorten

5/TWN4_FPL.DTC en 5/TWN4_MEV.DTC zijn verbeterd. Hiervoor is geen nieuw versienummer

gemaakt, de filedatum van QBWAT.EXE is in de verbeterde versie: 9-1-2015. 

Gebruikers die QBWat hebben geïnstalleerd tussen 30 december en 9 januari wordt ten sterkste

aangeraden de aanwijzingen te volgen die komen na gebruik van de knop ‘Check updates’ in QBWat. 


