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Inleiding 

Dit memo bevat een overzicht van de aanpassingen van de functionaliteit in Aquo-kit versie 3.9.3 ten opzichte 
van versie 3.8. Een aantal wijzigingen zijn van technische aard en doorgevoerd om het functioneel beheer te 
verbeteren. Een aantal wijzigingen in de basisdata zijn al eerder uitgevoerd in de database, maar administratief 
gekoppeld aan versie 3.9.3. 

Gedetailleerde beschrijving van de functionaliteit staat in het document met Aquo-kit Specificaties (SSS). Dit 
document is te downloaden vanaf: http://www.ihw.nl/pagina/producten/aquo-kit.html. 

 

Begin mei is een update van de Taxa Waterbeheer Nederland (TWN) doorgevoerd. Door deze update kunnen de 
biologische toetsresultaten mogelijk verschillen van eerdere toetsresultaten. Zie bijlage voor meer informatie over 
TWN update.  

In deze versie is ook de nieuwe normgroep BMA (Bestrijdingsmiddelen Atlas toets) opgenomen. Meer 
inhoudelijke info over deze toetsingssystematiek is opgenomen als bijlage. 

Doorgevoerde wijzigingen in versie 3.9.3 d.d. 19 mei 2023 

In versie 3.9.3 zijn de volgende tekortkomingen opgelost en wijzigingen doorgevoerd. 

Wijzigingsnr. UseCase – Functie Korte omschrijving van wijziging 

Algemeen 

W-2302-0008 basisdata Oude KRW normgroepen verwijderd 

W-2212-0017 basisdata Omissies uit tabel met oude KRW-toetsresultaten opgelost 

W-2210-0009 database Verwijderen tabel 'Krwoordeelcriteria' 

W-2210-0007 database Update PostgreSQL database van versie 9.6 naar de nu geldende 
versie 

W-2210-0002 website Vindbaarheid handleidingen verbeteren 

W-2204-0023 UC10 - Importeren 
meetwaarden 

Foutafhandeling bij veel (herhalende) fouten in grote 
importbestanden verbeteren 

W-2107-0007 UC10 - Importeren 
meetwaarden 

Importeren Monstergegevens bij importeren Meetwaarden 
verbeteren 

Toetsen Waterkwaliteit-chemisch 

W-2302-0025 basisdata Bij KRW-normgroepen-zoet ontbreken JGM bij Ni, Pb (bij KRW-
watertype M30 en M31) 

W-1705-0237 UC20 - Toetsen 
Waterkwaliteit-chemisch 

Nieuwe normgroep BMA (Bestrijdingsmiddelen Atlas toets) 
implementeren 

http://www.ihw.nl/pagina/producten/aquo-kit.html


 

Memo 

 Pagina 2 van 5 

Wijzigingsnr. UseCase – Functie Korte omschrijving van wijziging 

W-2209-0015 UC20 - Toetsen 
Waterkwaliteit-chemisch 

Bij nieuwe BMA-normgroep ook aan P90-normen kunnen toetsen 

Toetsen Waterkwaliteit-biologisch 

W-2204-0014 basisdata Verwijderen Maatlatten versie 2012 

W-2305-0001 basisdata TWN updates doorvoeren in Aquo-kit 

W-2304-0019 basisdata Verwijderen overbodige ondersoorten bij Fytoplankton 

W-2304-0018 basisdata Homochaeta naidina verwijderen uit maatlatten 

W-2207-0015 UC11 - Importeren 
meetpunten 

Aanpassen controles import biologische meetpunten, excl. 
toetsing eigen gebied 

W-2304-0017 basisdata Macrofyten R19/R20 corrigeren conform laatste versie rapport 

 

  



 

Memo 

 Pagina 3 van 5 

Bijlagen 

 

TWN update  
(bron: presentatie tijdens werksessie KRW-toestandsbepaling dd 9 mei 2023) 
 
Historie:  
Vanaf juni 2020 Aquo-kit ≠ TWN: geen updates uitgevoerd vanaf juni 2020 tot heden (muv kleine herstelacties 
nav calls gebruikers).  
 
TWN updates werden voor juni 2020 door IHW doorgevoerd in Aquo-kit 
Geen procesafspraken tussen beheerders (TWN, KRW-Maatlatten en Aquo-kit) 
 
Huidige situatie: 
Expertsessie 30 maart j.l. procesafspraken:  

• wel TWN-update doorvoeren 

• geen maatlataanpassingen in huidige planperiode 
 
Aanwezigen expertsessie: Vertegenwoordigers waterbeheerders, waterlaboratoria, RHDHV iov RWS, R. Pot, 
Bureau Waardenburg, RWS, IHW, overige experts (experts van alle 4 kwaliteitselementen zijn vertegenwoordigd) 
 
In week 18, 1-5 mei, zijn biotaxa in Aquo-kit geüpdatet → actuele TWN status (download TWN 31 maart 2023) 
 
 
Wat hebben we gedaan (W-2305-0001) 
 
1. Lijst biotaxon conform TWN in Aquo-kit  
2. Indicatorsoorten maatlatten met TWN-status = 20 (synoniem) vervangen door voorkeursnaam. Ook 

indicatorsoorten met TWN-status = 30/91/92 vervangen door ‘Biotaxon ‘defg [1]’ mits auteur gelijk 
 
Aangepaste tabellen Aquo-kit: 
-biotaxon ( = TWN ) 
-maatlattabellen (zie somparametersamenstelling, bijzondere omstandigheden 101, 220, 225, 250a, 362) 
 
3. Overige wijzigingen: 

• W-2304-0018: Indicatorsoort Homochaeta naidina (TWN-status = 30 (dubieus taxon concept), 
verwijsnaam ‘Tubificidae’) verwijderd uit tabellen Aquo-kit (telt dus niet meer mee in toetsing) 

• W-2304-0017: Bij R19/R20 enkele nieuwe Macrofyten volgens nieuwste (voor IHW onbekend) rapport 
Doorstroommoeras 

• W-2304-0019 Verwijderen overbodige ondersoorten bij fytoplankton 

• Toevoegen nieuwe vissoorten aan somparameter ‘VISSN’ (geen LG-relatie bekend) 

• Klein foutherstel 
 
Voorbeelden ter verduidelijking: 
 
Voorbeeld 1 TWN-update: 
 
TWN: 
< juni 2020: Biotaxon ‘abcd’, TWN-status 10 (geldig) 
> juni 2020: Biotaxon ‘abcd’, TWN-status 20 (synoniem), verwijsnaam Biotaxon ‘defg’ 
 
Aquo-kit (heden): 
Tabel 1 biotaxon:   Biotaxon ‘abcd’, TWN-status 20 (synoniem), verwijsnaam Biotaxon ‘defg’ 
    Biotaxon ‘defg’, TWN-status 10 
Tabel 2 somparameter:  Biotaxon ‘defg’  
Tabel 3 bijzondere omst.:  Biotaxon ‘defg’ 
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Voorbeeld 2 TWN-update: 
 
TWN: 
Biotaxon ‘Pedinomonas’, TWN-status 92 (ongeldig), verwijsnaam Biotaxon ‘LEEG’ 
 
Maatlat: 
Bloei32: ‘Pedinomonas’ 
 
Aquo-kit (voorheen): 
Domeintabel 1 biotaxon:  Biotaxon ‘Pedinomonas’, TWN-status 92 (synoniem), verwijsnaam Biotaxon 
‘LEEG’  
Domeintabel 2 somparameter: FYT_bloei32: ‘Pedinomonas’ 
Gevolg: bloei32 kon niet worden bepaald 
 
Aquo-kit (heden): 
Domeintabel 1 biotaxon:  Biotaxon ‘Pedinomonas [1]’, TWN-status 10 (geldig) 
Domeintabel 2 somparameter: FYT_bloei32: ‘Pedinomonas [1]’ 
Gevolg: bloei32 kan wel worden bepaald 
 
Hoe waarborgen we kwaliteit? 

• Als IHW niet weet hoe mee om te gaan  TWN beheer, expertgroep 

• Controlerapporten 

• Consistentie TWN 

• Consistentie Aquo-kit tabellen 

• Verschillen TWN en Aquo-kit  
 
Wat vragen we van gebruiker? 

• Logbestand importeren meetwaarden 

• TWN Taxainfo inzien (TaxaInfo) 
fouten melden TWN beheerder 

• Raadpleeg de stappenplannen 

• Good in is good out 

• Verdiep je in de resultaten, maatlatten 

• Weet vakgenoten te vinden 

• Expertsessies bijwonen 
 
En verder:  
→Wat als ik vorige maand al biotaxa heb geïmporteerd? Kan ik deze nu gebruiken voor toetsing aan maatlatten? 
Dan staan ze mogelijk met oude naamgeving in database. Maatlatten staan met nieuwste naam in Aquo-kit. 
Dus toch maar verwijderen en opnieuw importeren. 
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Toetsing Gewasbeschermingsmiddelen in de Bestrijdingsmiddelenatlas 
 
De Atlas bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater (BMA, www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl) ontsluit de 
geaggregeerde meetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen en biociden van de Nederlandse 
waterbeheerders en drinkwaterbedrijven, waaronder die van het Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen 
land- en tuinbouw van de waterschappen.  
De BMA is operationeel vanaf 2003 en wordt beheerd door het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden en 
Royal HaskoningDHV, in opdracht van Rijkswaterstaat en o.a. gefinancierd door het ministerie van IenW. De 
BMA vormt een integraal onderdeel van het landelijke gewasbeschermingsmiddelenbeleid en geeft relevante 
informatie over de afstand tot het doelbereik. Samengevat kunnen de volgende belangrijkste elementen worden 
onderscheiden: 

• Leggen van aannemelijk verband tussen het voorkomen van ecologische normoverschrijdingen in 
oppervlaktewater en het gebruik van specifieke gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw; 

• Vaststellen of de beleidsdoelstellingen in de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming worden 
gerealiseerd (reductie ecologische en drinkwaternormoverschrijdingen 90% resp. 95% in 2023 t.o.v. 
2013); 

• Vaststellen of de beleidsdoelstellingen in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 
2030 (nagenoeg geen emissies in 2030), het Pakket van maatregelen emissiereductie 
gewasbescherming open teelten en het Hoofdlijnenakkoord waterzuivering in de glastuinbouw worden 
gerealiseerd; 

• Toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen (beoordelen effecten van gebruik); 

• Opstellen van emissiereductieplannen; 

• Bruikbaar bij aanpak van de waterkwaliteitsproblemen met gewasbeschermingsmiddelen in lokale 
beheersgebieden in het kader van de Kaderrichtlijn Water (geen normoverschrijdingen in 2027), het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en de Delta-aanpak Waterkwaliteit. 

 
Informatie voor waterschappen 
De BMA is gericht op het verschaffen van informatie op nationale schaal. Om het regionale 
gewasbeschermingsmiddelenbeleid van de waterschappen te faciliteren zijn voor de BMA enkele 
informatieproducten ontwikkeld die per waterschap inzicht geven in het aantal normoverschrijdingen. Deze 
producten zijn als download beschikbaar en worden door waterschappen gebruikt voor regionale 
beleidsrapportages. De complexiteit en afhankelijkheden van het grote aantal partijen leiden er toe dat deze 
informatieproducten pas in het najaar kunnen worden geactualiseerd met de meetgegevens van het voorgaande 
meetjaar. Een aantal waterschappen heeft aangegeven reeds eerder in het (voor)jaar te willen beschikken over 
deze gegevens om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar actuelere regionale beleidsrapportages. 
Daartoe maakt men gebruik van eigen rekenmethoden/tools. Om te waarborgen dat de beelden van deze 
regionale rapportages overeenkomen met die in de BMA is het van belang dat dezelfde rekenmethodiek wordt 
toegepast. Om die reden, en om efficiëntie-reden (geen eigen tools meer nodig), heeft een aantal waterschappers 
aangegeven bij voorkeur gebruik te maken van een rekenmodule in de AQUOKIT die conform de rekenmethodiek 
in de BMA de normoverschrijdingen vaststelt. De huidige KRW-rekenmodule is om de volgende redenen daar niet 
geschikt voor: 

• De KRW-toetsmethode is ontwikkeld voor een beperkt aantal stoffen cq gewasbeschermingsmiddelen 
(alleen Bkmw en Regeling Monitoring KRW); Voor de regionale evaluatie van het 
gewasbeschermingsbeleid van de waterschappen wordt getoetst op álle gemeten 
gewasbeschermingsmiddelen; 

• De BMA-rekenmethode is grotendeels gebaseerd op de KRW-rekenmethodiek maar wijkt daar op een 
aantal punten van af: 

o De kern van de BMA-toetsmethode is een berekening op basis van de toetsbare metingen, dus 
niet-toetsbare waarden (rapportagegrens hoger dan waterkwaliteitsnorm) worden uitgesloten 
als zijnde niet betrouwbaar kwantificeerbaar; Bij de KRW-toetsmethode wordt in dergelijke 
gevallen de halve rapportagegrenswaarde gebruikt. 

o De BMA-methode toetst per meetjaar per meetpunt; De KRW-methode toetst per 3-jaarlijkse 
periode per waterlichaam. 
 

Een analyse door CML heeft uitgewezen dat voor ca. 96% van alle toetsingen de resultaten van beide methoden 
identiek zijn. In een beperkt aantal situaties leidt de BMA-methode vaker tot een toetsresultaat 
‘normoverschrijding’ voor stoffen met rapportagegrenzen boven de waterkwaliteitsnorm (‘slecht meetbare 
stoffen’). Daarmee voorziet de BMA-methode in een 'early-warning' signaal in geval van normoverschrijdende 
metingen, en meer aandacht vanuit alle partijen voor deze specifieke groep stoffen wat betreft normstelling, 
toelating en meetmethoden. 
 


