
Instructies voor import - KNMI Radar Subgrid 
 

Hierbij  de instructies om correct de grids.xml definitie te bepalen als je een extent definieert in de 

Import_WIWB module 

Bepaal allereerst de grid extent coordinaten (WGS84, in EPSG code 4326) waarvoor je het KNMI 

radar product wilt downloaden. Dit extent (ll = lower left, ur = upperright) kan bij de properties in 

the Import configuratie file ingevuld worden, gebruikmakend van de volgende keys: 

 ‘gridExtentXll’ 

 ‘gridExtentYll’ 

 ‘gridExtentXur’ 

 ‘gridExtentYur’ 

Ook de key ‘gridExtentEpsgCode’ moet meegegeven worden: 

 

De oorspronkelijke definitie in grids.xml voor het extent klopt nu niet meer met wat er gedownload 

wordt. Dit betekent dat het grid wel gedownload kan worden, maar (nog) niet geimporteerd in Delft-

FEWS. Het doel is nu om eenmalig het radar grid naar het bestandsysteem te downloaden, om 

vervolgens de correcte nieuwe definites voor de grids.xml file te bepalen uit de gedownloade netcdf 

file. Daarom moeten we (tijdelijk) de ‘keepDownloadDataInTempFolder’ optie aanzetten. 

 



Doel is om uit de *.nc file de rows/columns plus x/y first cell center te halen en deze in grids.xml te 

zetten (in het voorbeeld hieronder zie je uitgecommentarieerd de grids definitie voor het volledige 

radarbeeld (zonder extent gedefinieerd), de actieve rows/columns en cellcenters komen overeen 

met de extent zoals bij de import gedefinieerd): 

 

 

 

Met het runnen van de import download je nu de netcdf file naar de temp folder. Als de grids.xml 

definitie niet overeenkomt met het extent, dan zal je het niet kunnen zien in FEWS.  

Het beste kan een een open source, gratis te downloaden programma zoals “Panoply” gebruikt 

worden (te downloaden via https://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/download/ ). Dit is een stand 

alone programmaatje, er hoeft niets geinstalleerd te worden (de java runtime op je computer moet 

wel up to date zijn) 

Vervolgstappen: 

Open de *.nc file in Panoply 

Selecteer de file in het linkerpaneel, rechtermuisknop: Export CDL 

https://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/download/


 

 

Sla dit bestandje ergens op je computer op en open in een tekst editor 

Je vindt de benodigde info nu op de volgende plekken: 

 

 



 

 

Voor de x/y cell centers: dit getal moet *1000 . Ook kun je afronden naar dichtstbijzijnde 1000-tal. 

 

Vul deze info in in je grids.xml en draai de radar import opnieuw (vergeet niet om de 

keepDownloadDataInTempFolder optie weer uit te zetten). Nu zou je het grid correct in Delft-FEWS 

geimporteerd moeten worden. 

 


