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KNMI Extranet Overheid & Samenleving
Het weer is voor veel organisaties van belang bij
de planning en uitvoering van werkzaamheden.
Naast commerciële aanbieders kan het KNMI ook
een belangrijke rol spelen bij het verstrekken van
meteorologische gegevens. De website van het KNMI
(www.knmi.nl) is voor iedereen toegankelijk, maar
voor bepaalde professionele gebruikers is er een met
wachtwoord beveiligd internetplatform beschikbaar: het KNMI Extranet Overheid & Samenleving
(https://extranet.knmi.nl ).

Beperkte toegang KNMI extranet
Waarom een wachtwoordbeveiliging? In Nederland
zijn strikte afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen markt en overheid op het gebied van de
meteorologische dienstverlening. Deze taakverdeling is vastgelegd in de “Wet op het KNMI”.
Kort samengevat komt het er op neer dat het KNMI
alleen meteorologische informatie mag verstrekken
aan medewerkers van Rijksoverheidsdiensten en van
veiligheid- en calamiteitenorganisaties. Denk in het
laatste geval aan bijvoorbeeld politie en brandweer.
Denkt u aan bovenstaande criteria te voldoen en wilt
u toegang tot het KNMI Extranet? Vraag dan met het
e-mailadres van uw werk een account aan.
Hebt u meer informatie nodig, of zijn er problemen
met het aanmelden? Neem dan contact op met het
KNMI via overheid@knmi.nl.

Alternatieve bronnen KNMI
De algemene website van het KNMI heeft een belangrijke rol bij de publieksvoorlichting ten aanzien van
het weer. Op deze website staan onder andere actuele waarnemingen, korte en lange termijn verwachtingen, waarschuwingen, gegevens over het verleden
weer, en nog veel meer:
• actuele 10- minuut waarnemingen
• het algemeen weerbericht
• weerwaarschuwingen
• ensemble verwachtingen
• gegevens van het verleden weer

Een aantal van deze berichten is ook digitaal
beschikbaar. Dat gaat via de publiek toegankelijke
ftp server.
Een nieuwe ontwikkeling is de beschikbaarstelling
van steeds meer weer-, klimaat- en seismologische
datasets via het KNMI Data Centrum (KDC).
Professionele organisaties kunnen voor (near) Real
Time datasets terecht bij de KNMI catalogus. Hierin
staan digitale producten van de weerradar, de computer weermodellen en bijvoorbeeld de zogenoemde weerkubus met de KNMI-weerwaarschuwingen.

Andere internetsites over het weer
Er bestaan veel internetsites met vrij beschikbare
weersinformatie. Veel websites zijn te vinden via
bijvoorbeeld Startpagina Weer en de links die worden vermeld op de website van het KNMI. Specifieke
gebruikers zoals watersporters kunnen terecht bij
watersportberichten ANWB.
Vermeldenswaard is ook een Noorse website met
weerkaarten, grafieken en tabellen van de hele
wereld.
Hoewel in een aantal van bovengenoemde alternatieve websites (ook) KNMI-gegevens zijn verwerkt,
geldt dat het KNMI niet verantwoordelijk is voor wat
daar gepresenteerd wordt.

