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Meetgegevens

• Gooi en Vechtstreek

• Haarlem

• IJmondregio:
• Beverwijk/Heemskerk
• IJmuiden/Driehuis

• Velsen-Noord/Velsen-Zuid
• Wijk aan Zee

• Zaanstad



Samen Meten API

• https://samenmeten.nl/dataportaal/api-
application-programming-interface

• Application Programming Interface

• Een API biedt programmeurs de mogelijkheid om 
via zelf geschreven software data te benaderen.

https://samenmeten.nl/dataportaal/api-application-programming-interface
https://samenmeten.nl/dataportaal/api-application-programming-interface




Lijst met sensoren

• https://api-samenmeten.rivm.nl/v1.0/Things



Metingen van sensor

• !""#$%&&'#()$'*+,*+"+,-.(/*-,0&/1-2&3'"'$".+'*$456789:&;<$+./'"(=,$



Van API naar tabel

• Python programma





KNMI weerstation

• 225: IJmuiden à Wijk aan Zee

• 240: Schiphol

• 249: Berkhout

• 257: Wijk aan Zee

• 260: De Bilt

• 275: Deelen
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KNMI uurwaarnemingen

• DD: Windrichting (in graden) gemiddeld over de laatste 10 minuten van het 
afgelopen uur (360=noord, 90=oost, 180=zuid, 270=west, 0=windstil 
990=veranderlijk. Meer info

• FH: Uurgemiddelde windsnelheid (in 0.1 m/s). Meer info

• FF: Windsnelheid (in 0.1 m/s) gemiddeld over de laatste 10 minuten van het 
afgelopen uur

• FX: Hoogste windstoot (in 0.1 m/s) over het afgelopen uurvak

• T: Temperatuur (in 0.1 graden Celsius) op 1.50 m hoogte tijdens de waarneming

• T10N: Minimumtemperatuur (in 0.1 graden Celsius) op 10 cm hoogte in de 
afgelopen 6 uur

• TD: Dauwpuntstemperatuur (in 0.1 graden Celsius) op 1.50 m hoogte tijdens de 
waarneming

• SQ: Duur van de zonneschijn (in 0.1 uren) per uurvak, berekend uit globale straling 
(-1 for <0.05 uur)

• Q: Globale straling (in J/cm2) per uurvak

• DR: Duur van de neerslag (in 0.1 uur) per uurvak

• RH: Uursom van de neerslag (in 0.1 mm) (-1 voor <0.05 mm)

• P: Luchtdruk (in 0.1 hPa) herleid naar zeeniveau, tijdens de waarneming

• VV: Horizontaal zicht tijdens de waarneming (0=minder dan 100m, 1=100-200m, 2=200-
300m,..., 49=4900-5000m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, ..., 79=29-30km, 80=30-35km, 
81=35-40km,..., 89=meer dan 70km)

• N: Bewolking (bedekkingsgraad van de bovenlucht in achtsten), tijdens de waarneming 
(9=bovenlucht onzichtbaar)

• U: Relatieve vochtigheid (in procenten) op 1.50 m hoogte tijdens de waarneming

• WW: Weercode (00-99), visueel(WW) of automatisch(WaWa) waargenomen, voor het 
actuele weer of het weer in het afgelopen uur. Meer info

• IX: Weercode indicator voor de wijze van waarnemen op een bemand of automatisch 
station (1=bemand gebruikmakend van code uit visuele waarnemingen, 2,3=bemand en 
weggelaten (geen belangrijk weersverschijnsel, geen gegevens), 4=automatisch en 
opgenomen (gebruikmakend van code uit visuele waarnemingen), 5,6=automatisch en 
weggelaten (geen belangrijk weersverschijnsel, geen gegevens), 7=automatisch 
gebruikmakend van code uit automatische waarnemingen)

• M: Mist 0=niet voorgekomen, 1=wel voorgekomen in het voorgaande uur en/of tijdens de 
waarneming

• R: Regen 0=niet voorgekomen, 1=wel voorgekomen in het voorgaande uur en/of tijdens de 
waarneming

• S: Sneeuw 0=niet voorgekomen, 1=wel voorgekomen in het voorgaande uur en/of tijdens 
de waarneming

• O: Onweer 0=niet voorgekomen, 1=wel voorgekomen in het voorgaande uur en/of tijdens 
de waarneming

• Y: IJsvorming 0=niet voorgekomen, 1=wel voorgekomen in het voorgaande uur en/of 
tijdens de waarneming

http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/klimatologische-brochures-en-boeken
http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/klimatologische-brochures-en-boeken
http://bibliotheek.knmi.nl/scholierenpdf/weercodes_Nederland


Data combineren



Luchtmeetnet

• Officiële meetstations



Dashboard




















