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Sinds het verschijnen van QBWat7 op 25 april 2021 is er veel gecommuniceerd over de

verschillen in uitkomsten tussen QBWat7 en Aquo-kit. Voor veel mensen zijn die een reden

tot zorg. 

Het gaat echter de goede kant op. Na de inventarisatie van verschillen tussen QBWat7 en

Aquo-kit, die voorjaar 2022 in opdracht van RAM gemaakt is, worden de aanbevelingen

daaruit intussen al deels opgevolgd. Stowa wil de komende maanden een hersteloperatie

laten uitvoeren op de maatlatdocumenten, waarna ook Aquo-kit zal worden aangepast. 

Maar daarmee zijn nog niet alle verschillen verdwenen. De komende maanden wordt een

nieuwe update gemaakt van QBWat waarin gereedschappen komen die moeten helpen een

aantal van de overige verschillen op te lossen of daar althans voor te waarschuwen. 

Die verschillen betreffen bij voorbeeld het herkennen van taxonnamen en het koppelen ervan

aan indicatoren, het omgaan met scores van taxa die meerdere keren in een monster

voorkomen en het omgaan met andere (kennelijk) niet-eenduidige data. 

Aquo-kit is hier erg rigide in, terwijl QBWat7 vaak wel herkent wat de bedoeling was of

aangeeft dat de gegeven data zo niet kunnen worden beoordeeld.

QBWat7 geeft dan suggesties om de meetwaardenfile aan te passen zodat Aquo-kit de

beoordeling uitvoert zoals die bedoeld was. QBWat7 kan deze aanpassingen aan de files

deels ook zelf gaan doen. 

Ongeveer een derde van de gesignaleerde (categorieën van) verschillen is dan echter nog

niet opgelost en er zijn ook al weer nieuwe verschillen ontdekt. Het blijft daarom nuttig de

beoordelingen (ook) door QBWat7 te laten uitvoeren. Niet alleen om op verschillen te

controleren, maar ook om inzicht te vergroten hoe de beoordeling tot stand komt en waar

dus de knelpunten in de waterkwaliteit zitten. 

Het melden van verschillen wordt zeer op prijs gesteld. Er wordt altijd binnen 24 uur

gereageerd, maar licentiehouders worden bij voorrang geholpen met het oplossen ervan.

De verschijning van QBWat7.01 staat gepland voor januari 2023, maar dat is mede

afhankelijk van de voortgang van de hersteloperatie van de maatlatdocumenten en andere

ontwikkelingen.


