
Update-notitie QBWat7

Notitie bij de release van versie 7.00  van QBWat, 25 - 4 - 2021

QBWat7 is geheel opnieuw ontwikkeld in een 100 % Windowsomgeving. Het programma is daardoor

heel veel sneller dan alle eerdere versies en kan veel grotere datasets aan. Het is daarnaast veel

gebruikersvriendelijker opgezet. De focus lag daarbij op het toegankelijk maken van de maatlatten,

inzicht te geven in wat er precies gebeurt en welke taxa daar welke rol bij spelen. 

Deze versie heeft, anders dan de sinds januari verschenen voorlopige beta-versies, geen beperkte

werkingsduur. 

1. Wat is er anders dan bij QBWat6?

In de oudere versies van QBWat werden databestanden ingelezen en werd meteen een compleet

resultatenbestand weggeschreven. 

QBWat7 toont eerst alle resultaten op het scherm en maakt het mogelijk deze op allerlei mogelijk

manier te bekijken: monsters, meetpunten of waterlichamen en van elk daarvan de invloed van de

taxa en de andere parameters en de totstandkoming van de EKR. Alle overzichten zijn te sorteren op

de meeste kolommen. 

De uitkomsten bij versie 7 kunnen verschillen met die van versie 6.05. Er bleken tijdens het

ontwikkelen van QBWat7 toch nog een paar kleine foutjes te zitten in versie 6.05, maar een veel

groter verschil wordt veroorzaakt door het gebruik in versie 6.05 van de gecorrumpeerde taxalijsten

uit de laatste maatlatdocumenten. Deze waren digitaal aangeleverd en zijn onveranderd ingebouwd

in versie 6. Voor QBWat7 zijn herstelde taxalijsten gebruikt. Zie ook punt 3. 

2. Wat is er anders dan bij Aquo-kit?

QBWat wordt lokaal geïnstalleerd op een computer, Aquo-kit is een web-applicatie. Een nieuwe

versie van QBWat moet steeds opnieuw worden geïnstalleerd. Dat is doorgaans een kleine moeite en

maakt de resultaten reproduceerbaar, maar stuit op weerzin bij netwerkbeheerders van grotere

organisaties.  Aanpassingen van de TWN-lijst worden door QBWat zelfstandig bijgehouden zonder

dat daarvoor een nieuwe versie moet worden geïnstalleerd (n.b. deze functie is gepland voor de

eerstvolgende update). Bij Aquo-kit worden aanpassingen doorgevoerd zonder dat de gebruiker daar

iets van merkt.

Aquo-kit bevat veel fouten. Dit betreft zowel verkeerd uitrekenen van maatlatten als het onjuist

gebruik van indicatoren en het ten onrechte negeren van taxa. Bij het ontwikkelen is QBWat7 getest

door de uitkomsten te vergelijken met QBWat 6.05 en met Aquo-kit. Daarbij zijn een flink aantal

fouten in Aquo-kit aan het licht gekomen, de meeste geven niet zo veel verschil met wat het zou

moeten zijn, maar sommige veroorzaken meer dan een klasse verschil. Een aanbod om te helpen

deze fouten op te lossen is door IHW afgewezen, maar enkele zijn intussen op aangeven van

gebruikers van QBWat wel hersteld. 

Aquo-kit gebruikt de gecorrumpeerde taxalijsten uit de laatste maatlatdocumenten. Zie ook punt 3.

Rapporteren van beoordelingen aan de EU kan alleen via Aquo-kit. 

3. Gecorrumpeerde taxalijsten in de maatlatdocumenten. 

Al in 2019 werd duidelijk dat veel van de taxalijsten in de concept maatlatten 2018 flink afweken van

de eerdere lijsten zonder dat de maatlat zou zijn aangepast. Dit betreft veel meer aanpassingen dan

uit taxonomische veranderingen in TWN volgen en vooral uitbreidingen die nergens in het document



zijn verantwoord. Dit werd pas ontdekt nadat QBWat6 al was gepubliceerd. De lijsten waren digitaal

aangeleverd door de redactie van de documenten en zijn onveranderd in QBWat6 ingebouwd. 

Bij nadere analyse bleek dat van alle taxa op de maatlatten ook de taxonomisch ondergeschikte taxa

waren opgenomen.  Althans bij de meeste maatlatten, bij enkele is dat kennelijk vergeten. De reden

om dat te doen is dat Aquo-kit niet in staat is om tijdens de analyse TWN rechtstreeks te raadplegen

en er daarom een eigen verwijslijst voor onderliggende taxa is aangelegd. Deze lijst wordt

gesynchroniseerd met TWN. Om geen ‘lucht te krijgen’ tussen de beoordeling door Aquo-kit en de

taxalijsten uit de documenten zijn deze verwijslijsten in zijn geheel gekopieerd naar de documenten,

althans de meeste. 

Het effect daarvan is dat alle onderliggende taxa nu officieel ook zelfstandig indicator zijn en als

zodanig door Aquokit worden gebruikt. Dat geeft vooral bij macrofauna en macrofyten een andere

score doordat dan de abundantie van alle onderliggende taxa direct naar een klasse wordt vertaald

en daarna bij elkaar wordt geteld, in plaats van andersom.

Daarnaast zijn de taxalijsten van een aantal maatlatten vervangen door een geheel nieuwe lijst of

sterk uitgebreid zonder dat daarvoor de bron is gegeven en met een andere EKR als resultaat. 

Bovendien zijn een aantal taxa, na herziening van TWN, op een verkeerde manier in de maatlatten

aangepast. 

In de indicatorlijsten die QBWat7 gebruikt zijn al deze verminkingen zo veel mogelijk hersteld. Dat

levert in veel gevallen een andere score op dan die Aquo-kit geeft. Voorgesteld is om deze herstel-

operatie ook toe te passen op de maatlatdocumenten. 

4. Gratis gebruik of licentie kopen?

QBWat7 kan gratis gebruikt worden voor niet-professionele doeleinden en voor evaluatie. Studenten

kunnen op die manier met de KRW-beoordeling kennismaken en aspirant gebruikers kunnen bekijken

of ze het de moeite waarde vinden. Er zijn echter beperkingen: er kunnen maximaal 7 monsters

worden beoordeeld (de rest in het invoerfile wordt genegeerd) en exporteren/opslaan van de

resultaten is (vrijwel) onmogelijk. 

Professionele gebruikers (waterbeheerders, laboratoria, onderzoekers, adviesbureaus, ook non-profit

organisaties) moeten een licentie kopen. De bestelling daarvan kan via de website. 

5. Begunstiger, instapkosten

Omdat de centrale overheid de ontwikkeling van QBWat niet meer wilde financieren, is aan de

belangrijkste belanghebbenden gevraagd begunstiger te worden. Dat zijn de organisaties die een

opgedragen taak hebben om KRW-beoordelingen te doen, of inkomsten hebben uit opdrachten

daartoe, en er dus belang bij hebben dat de maatlatten zonder al te veel moeite correct worden

uitgerekend en dat de rapportage naar de EU klopt.

Gevraagd wordt om naast het afnemen van een licentie ook eenmalig bij te dragen met een extra

bedrag van dezelfde grootte als het licentiebedrag, afhankelijk van de soort licentie. Dit kan ook

worden gezien als instapkosten. Bij de licentieaanvraag kan worden aangegeven of men daarin

meegaat en het mag ook een ander bedrag zijn. 

Met die extra bijdrage krijgt de organisatie ook invloed op de ontwikkelingen en specifieke wensen

worden met voorrang behandeld. Te denken valt aan extra import- en export-formats, extra

doorzichten in de berekeningen, extra tools, etc. Daarnaast kan de naam en het logo als begunstiger

op de website worden vermeld. 



6. Plannen

Zoals bij alle nieuwe software zullen er waarschijnlijk ook foutjes zitten in QBWat7.00. Door tijdens

het ontwikkelen intensief te vergelijken met de resultaten van QBWat 6 en Aquo-kit zijn die fouten

waarschijnlijk tot een minimum beperkt. Gebruikers worden uitgenodigd scherp op te letten en ook

te vergelijken met de uitkomsten van Aquo-kit en onbegrepen verschillen vooral te melden. 

Zodra er iets ontdekt wordt dat niet klopt worden alle geregistreerde gebruikers op de hoogte

gebracht en wordt aangegeven hoe de fout kan worden omzeild. Er zal een nieuwe versie worden

aangeboden als dat nodig is, maar waarschijnlijk niet voor eind september 2021. 

Enkele aangekondigde eigenschappen van QBWat bleken nog niet realiseerbaar in versie 7.00 en

worden in september alsnog toegevoegd. Het gaat dan in ieder geval om het automatisch volgen van

aanpassingen van TWN, om opties (zoals het aantal decimalen voor EKR, formatdetails van

exportfiles, al dan niet negeren van najaarsmonsters bij macrofauna, al dan niet negeren van te

kleine vissen-monsters, etc.), en om de mogelijkheid om IM-metingen-files geautomatiseerd te

verbeteren. 

Elke suggestie voor verdere uitbreidingen zijn welkom. Suggesties door begunstigers worden altijd en

bij voorrang in behandeling genomen. 


