
Delft-FEWS  <> WIWB koppeling 

Deltares 



Overzicht 

• Korte terugblik: ontwikkelingen Delft-FEWS en koppeling WIWB 

• Configuratie template, tools en toelichtingen 
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Delft-FEWS ontwikkelingen… 

• Basisversie (mrt – jun 2018) 

• Koppeling gerealiseerd 

• Import 

• Documentatie en configuratievoorbeelden 

• Verbeterde versie (sept – nov 2018) 

• Bevindingen basisversie 

• Verbeteringen (Delft-FEWS): 

• Optimalisatie bevraging (‘alleen aanvullingen opvragen’) 

• Stroomlijnen bevraging (‘passend maken op juiste tijdstippen) 

• Toevoegen geografische extent (grids) 
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Optimalisatie  WIWB API bevraging 

• Wat is er al geïmporteerd? 

• Geobserveerde data (+ dataFeedId): laatste tijdstap met 

minimaal 1 non-missing waarde opgeslagen in de database; 

• Forecast data (+ dataFeedId): meest recente modeldate 

(forecasttime) opgeslagen in de database. Oudere forecasts 

worden niet geïmporteerd. 

 

• Tot wanneer heeft de API data beschikbaar? 

• De geconfigureerde opgevraagde periode (RVP) is leidend 

• Als de WIWB-API minder data heeft dan gevraagd, wordt de 

periode ingekort 
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Stroomlijnen WIWB API bevraging 

• Passend maken van de gevraagde periode/moment draaien import 

workflow (“T0”) aan de TimeSeriesSet definitie in Delft-FEWS 

• Aangepast (lees: opgerekt) wordt:  

• Starttijd (‘eerder’ dan geconfigureerde starttijd)  

• Eindtijd (‘later’ dan de geconfigureerde eindtijd) 

Indien de (geaggregeerde) tijdstap niet ‘passend’ is op de 

geconfigureerde TimeSeriesSet in import routine. 

• Dit passend maken respecteert de data beschikbaarheid (vorige 

slide) 

• Deze stap vindt dus eerst plaats…. 
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Toevoegen geografische extent 

• Toevoegen (extra) properties aan de import-configuratie 

• Indien niet geconfigureerd, wordt het default grid geïmporteerd. 
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Doel 

• Beschikbaar stellen van voorbeeld (template) configuratie voor het 

importeren van data via de WIWB api binnen een Delft-FEWS 

systeem 

• Uitleggen welke files er beschikbaar zijn en hoe deze 

aangepast/gekopieerd kunnen worden naar de eigen SA 

configuratie 

3 december 2018 



DataSources, Parameters, Locaties/Grids 

Databronvariabelen.xlsx -> alle DataSources, Parameters + aanvullende info 
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DataSources, Parameters, Locaties/Grids 

Observed Scalar 

Knmi.AwsTenMinutes 

Knmi.FromMeteobase.Evaporation 

Knmi.Evaporation 

Knmi.IrisUnvalidated 

Knmi.IrisValidated 

Knmi.RegionalEps 

Knmi.Synops 

Knmi.FromMeteobase.Synops 
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Forecast Grid 

Knmi.Harmonie 

Knmi.Hirlam 

 

Radar Grid 

Knmi.Radar.CorrectedB 

Knmi.Radar.CorrectedC2 

Knmi.Radar.CorrectedD2 

Knmi.Radar.Uncorrected 

Forecast Scalar 

Knmi.RegionalEps 

Knmi.WaquaTs 

Knmi.WaterSetupEps 

 

Observed Grid 

Meteobase.Evaporation.Makkink 

Meteobase.Evaporation.PennmanMonteith 

Meteobase.Precipitation 

 



DataSources, Parameters, Locaties/Grids 

Parameters.xml 

Bevat alle parameters die 

beschikbaar zijn via de 

WIWB import 
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DataSources, Parameters, Locaties/Grids 
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Locations.xml 

Bevat alle grid locaties die 

beschikbaar zijn via de 

WIWB import 

 

grids.xml 

Voor elk van deze grids is een 

extent/datum 

geconfigureerd in 

grids.xml 

Hierbij moeten x/y gegevens 

van de linkerboven cel 

(center van cel) + het 

aantal rijen (y-richting) en 

kolommen (x-richting) 

geconfigureerd worden  



DataSources, Parameters, Locaties/Grids 
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LocationSets.xml 

Leest alle WIWB locaties die beschikbaar 

zijn via de WIWB import, incl. nuttige 

attributes, uit: 

WIWB-locaties_FEWS_template.csv 

 

Oorspronkelijke data beschikbaar in: 

Databron_locaties_compleet.xlsx  

 

We importeren de locaties met RD 

coordinaten 

 
• De CSV file is gebaseerd op informatie die aangeleverd is door 

Hydrologic. Het valt op dat voor enkele dataSources veel 

locaties (op dit moment) geen data beschikbaar hebben.  

• De CSV file kan dus wellicht uitgedund worden door de 

configurator 

 



DataSources, Parameters, Locaties/Grids 

Databron_locaties_compleet.xlsx 

-> MapLayerFiles\WIWB-

locaties_FEWS_template.csv  

 

Let op: Er zal een subselectie gemaakt moeten 

worden door de configurator – indien deze 

niet data voor alle beschikbare locaties wil 

downloaden bij een importWIWB 

Dit kan bijvoorbeel op basis van de X/Y of 

Lat/Lon (ondanks dat veel coordinaten 

missen in de Hydrologic database 
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DataSources, Parameters, Locaties/Grids 
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LocationSets.xml 

We maken een locationSet per 

dataSource, op basis van de 

attributes 

 

 



Filters 
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Filters.xml 

Alle scalar datasources krijgen een eigen 

DataViewer filter 

 

 



SpatialDisplay 
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SpatialDisplay.xml 

Alle grid datasources zijn geconfigureerd in de SpatialDisplay 

 

Let op:  

1) voor Harmonie/Hirlam zijn niet alle parameters 

toegevoegd 

2) Accumulations/ClassBreaks, etc moet nog aangepast 

naar wens 

 

 



Workflow/ModuleInstanceDescriptor 
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WorkflowDescriptors.xml 

ModuleInstanceDescriptors.xml 

 

Per dataSource is een aparte 

ModuleInstance file opgezet 

(Radar is gecombineerd) 

 

 

 

Dropdown – 

welke modules 

te draaien in en 

Workflow via: 

F12, of Ctrl-R 



Grids.xml – correcte grid extents 

Stappen om (zelf) achter grid extents te komen van WIWB grid imports: 

1) Definieer een (willekeurige) definitie in grids.xml 

2) Configureer (alleen tijdens de test – nooit voor productie!) de string 

property: 
<string key="keepDownloadDataInTempFolder" value="true"/>  

 

 

3) Draai de Import via de ManualForecast -> er zullen nu voor elke 

timeserie een NetCDF (*.nc) file gedownload worden in de /temp/ 

directory 
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Grids.xml 

4) Via de volgende stappen: 

F12 – S (clipboard) – copy grib geometry 

from file ** 

5) Selecteer de net gedwonloade *.nc file 

6) Kopieer de extent gegevens  

naar grids.xml 

7) Vergeet niet om 

<string key="keepDownloadDataInTempFolder" 

value="true"/>  

Weer te verwijderen! 

 

** Stap 4 werkt niet bij radar grids. Gebruik 

een programma als Panoply om achter 

de rows/columns en x/y cellcenter te 

komen 
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Grids.xml 

4) Via de volgende stappen: 

F12 – S (clipboard) – copy grib 

geometry from file 

5) Selecteer de net gedwonloade 

*.nc file 

6) Kopieer de extent gegevens  

naar grids.xml 

7) Vergeet niet om 
<string key="keepDownloadDataInTempFolder" 

value="true"/>  

Weer te verwijderen! 
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Grids.xml – subset van grid 

De WIWB import staat toe dat je een sub extent configureert. Dan hoeft 

niet het hele grid gedownload te worden. 

De aanpassingen hiervoor moeten  

in 2 files gedaan worden: 

• Grids.xml 

• ImportWIWB_grid_datasource.xml 

Let op:  

In de module wordt gevraagd om x/y van linksonder  

en rechtsboven.  

In grids.xml wordt gevraagd om linksboven en  

aantal rijen/kolommen 
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Knmi_Radar grids worden altijd in een 

polarStereographic datum 

teruggegeven via de WIWB api. Het 

is wel mogelijk om een wgs84 

(epsg:4326) extent op te geven in 

de moduleConfigFiles. Vervolgens 

moet via de F12 –S methode de 

juiste definitie voor de nieuwe 

grids.xml definitie achterhaald 

worden 

 

 

 

Grids.xml 

De correcte complete extents en enkele (willekeurige) voorbeelden van 

sub extents zijn in de template files geconfigureerd. 
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Een voorbeeld sub extent voor 

Knmi_Radar is 

uitgecommentarieerd in de template 

configuratie 



Er is een Excel file meegeleverd  

(WIWB_RD_Kleiner_Extent.xlsx) 

met een berekening voor de juiste grid 

extent input, als de configurator op 

basis van het complete grid via de 

SpatialDisplay het volgende bepaalt: 

• Gewenste linkerboven startkolom/rij 

• Gewenste aantal kolommen/rijen 

 

 

 

 

Grids.xml 

De Meteobase grids hebben allemaal hetzelfde basis extent (datum = 

Rijksdriehoekstelsel). Deze is geconfigureerd. 

 

3 december 2018 



Maar: in Delft-FEWS versies 2016.01/2016.02 

is deze EPSG code nog niet beschikbaar.  

 

In grids.xml moet de geoDatum aangepast 

worden  

 

In de API call (import) moet nog wel de EPSG 

code genoemd worden, bij de definitie van 

de extent. 

 

 

 

 

Grids.xml 

Let op: in grids.xml (en in de subset definitie) wordt in de voorbeeld 

configuratie de GeoDatum met EPSG codes geconfigureerd 
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ImportWIWB modules 
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Er zijn (kleine) verschillen in wat 

geconfigureerd moet worden 

tussen: 

observed vs. forecast (bijv. RVP) 

Scalar vs. grid 



IdImportWIWB 
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Elk dataSource type heeft zijn eigen template 

IdImport file 

• Voor scalaire data moet er een 

locationFunction gebruikt worden om de 

FEWS-Id te vertalen naar de WIWB Id. 

Hiervoor wordt de 

@WIWB_LocationCode@ attribuut gebruikt 

• Voor grids is het belangrijk dat de locations 

naar zichzelf gemapt worden 

 

 

 

 



Import draaien 
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Draai de import (scheduled, of via Manual 

Forecast) 

Via F12 – 4 (welke modules draaien) 

Via F12 – 5 (debug voor specifieke modules) 

 

 

 

 



Zelf aan de slag! 

Allereerst is het noodzakelijk dat je beschikking hebt over een 

WIWB User Id en Password. Deze moeten bij de WIWB import 

opgegeven worden: 

 

• WIWB_USER 

• WIWB_PW 

 

Opnemen in de (sa_)global.properties files 
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De Template configuratie kan gebruikt worden om uit te knippen/plakken 

• Ga alle slides af als geheugensteun voor welke configuratie 

elementen er uit de aangeleverde template files overgekopieerd moet 

worden naar de eigen configuratie. 

• Het is aan te raden om je op 1 scalaire/grid datasource te richten (bijv. 

Knmi_Aws_TenMinuts) en -> MapLayerFiles\WIWB-

locaties_FEWS_template.csv te filteren op een beperkt aantal locaties 

• Begin met een enkele parameter voor in de ImportWIWB_* 

moduleConfig file (specifieke timeseriesSet) 

 

 

 

Zelf aan de slag! 

Er zijn patches beschikbaar voor Delft-FEWS 2016.01 -> 2017.02 
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Succes! 
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Tip: Begin klein en streef naar een werkend voorbeeld aan het eind 

van deze sessie. Iets simpels dat werkt uitbouwen is makkelijker 

dan iets complex later nog aan de gang moeten krijgen 



Delft-FEWS – WIWB koppeling 
 

Meer informatie op 

 

https://publicwiki.deltares.nl/display/FEWSDOC/WIWB  

https://publicwiki.deltares.nl/display/FEWSDOC/WIWB
https://publicwiki.deltares.nl/display/FEWSDOC/WIWB

