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Kan Zuid-Korea status quo 
watermanagement doorbreken?

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en de overgang van fossiele 

brandstof naar hernieuwbaar energie is en blijft een hot topic. De ingezette 

transitie zal nog wel enige tijd aanhouden, desalniettemin denken en plannen 

we al verder dan dat. Een Smart City wordt hiervoor regelmatig als uitgangspunt 

genomen. In een decentrale setting en met hulp van sensoren waaruit data 

voortvloeit zou een stad moeten worden geoptimaliseerd. Dit kan zich vertalen 

in onder andere het elektriciteits- of het verkeersnetwerk, maar ook in water- en 

rioolmanagement. Met behulp van casestudies zal dit worden geanalyseerd.
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Zuid-Korea is ongeveer 2,5 keer groter dan 
Nederland en in de hoofdstad Seoul is om en 
nabij 50 procent van de bevolking gehuisvest, 26 
miljoen mensen. Beide landen zijn vergelijkbaar 
qua levenstandaard en ontwikkeling. Kleine 
verschillen zijn bijvoorbeeld het lagere bruto 
inkomen van de Zuid-Koreanen en de grotere 
verdeeldheid in welvaart. Daar staat tegen over 
een lagere nationale schuld en werkloosheid. 
Verassend genoeg produceert en consumeert 
Zuid-Korea vier keer zoveel elektriciteit als 
Nederland, maar hiervan vindt enkel 1,4 procent 
zijn oorsprong uit hernieuwbare bronnen. Als we 
dit betrekken op enkel de hoofdstad Seoul wordt 
het probleem nog duidelijker, waar maar 1,6 
procent (in 2011) van de energieconsumptie uit 
hernieuwbare bronnen komt. Door inmenging 
van de overheid is dit getal gestegen naar 5,5 
procent eind 2015. Nederland heeft een belang-
rijke positie in de wereld als het gaat om innova-
ties in de watervoorzieningen. Om deze positie 
te behouden is het goed ideeën op te doen in 
andere landen. Hoe innoveert bijvoorbeeld een 
grote stad als Seoul in water- en rioolnetwerk 
om uitstoot van broeikasgassen te reduceren 
zonder te verliezen op kwaliteit en veiligheid?

   WATERNETWERK IN SEOUL 
Vanaf de jaren 60 kende Seoul een explosieve 
groei in populatie met vervolgens industriali-
satie op grote schaal in de jaren 70. Dit leidde 
tot sterk stijgende vraag naar drinkwater in de 
stad. Seoul reageerde hier op door bestaande 
zuiveringsinstallaties te upgraden en de aantal 
installaties uit te breiden. In de jaren hierna 
werd er gefocust op waterdrukstations om de 
populatie in hoger gelegen gebieden te voorzien 
van drinkwater. Om een continue waterstroom 

Figuur 1. Watertoevoersysteem Seoul

en druk te behouden, zelfs bij een systeem 
black-out of lekkages, maken ze gebruik van 
een waterreservoir systeem (Figuur 1). Het 
hoogteverschil tussen de verschillende water-
reservoirs is 30 meter. Het gebied beneden de 
reservoir wordt dan voorzien van water. Water 
van de waterzuiveringsinstallatie wordt ’s nachts 
naar de reservoirs gepompt en overdag naar 
de bewoners toegevoerd door zwaartekracht. 
Hierdoor wordt er significant hoeveelheid elek-
triciteit voor pompen bespaart. In 2015 waren 
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er totaal 120 waterreservoirs in Seoul met een 
capaciteit van 2,4 miljoen m3. 
Tevens zijn oude leidingen vervangen om de 
aantal lekkages te beperken. In 2013 is er 5,6 
procent [1] water verloren gegaan door lekkages 
en andere factoren. Met een lekverlies van < 
5% in Nederland zijn de landen vergelijkbaar. 
Dit lage percentage kan onder andere verklaard 
worden, doordat veel oude leidingen in de 
voorgaande jaren vervangen zijn. Seoul heeft 
tevens het complexe waternetwerk verdeeld 
in 2037 kleine blokken en 100 middelgrote. 
Hierdoor zijn de onderhoudswerkzaamheden 
eenvoudiger en reparaties meer effectief. 
Bovendien is het watersysteem uitgerust met 
een live waterstroombewakingssysteem. 
Dit systeem detecteert vroegtijdig lekkages 
door continu controle van de watervolume en 
leidingdruk op 443 plekken inclusief leidingen, 
drukstations en reservoirs. In 2013 lag er circa 

ring verduurzaamd door ozon in combinatie 
met een actiefkoolfilter toe te passen en een 
membraan filter systeem in plaats van een 
zandfilter (figuur 2). Hierdoor wordt het gebruik 
van chemicaliën gereduceerd tot 50 procent. 
Om de chloorsmaak te beperken wordt er op 
verschillende punten in het systeem een lage 
concentratie toegevoegd in plaats van hoge 
concentratie op één punt. 

   RIOLERINGSSTELSEL IN SEOUL 
Ook was er een hoge urgentie naar een 
rioleringsstelsel, want de rivieren waren sterk 
vervuild door menselijk afval. De vervuiling was 
dermate erg dat in 1962 het verboden was om te 
zwemmen in de lagere stromen van Hangang-
daegyo. In dezelfde tijd werden ook vervormde 
vissen met kromme ruggengraat gerapporteerd. 
Deze sterke vervuiling, opkomende indus-
trialisatie en toenemende populatie zorgde 
ervoor dat in 1962 een plan werd gemaakt 
voor de eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie 
in Seoul. Maar door gebrek aan financiering en 
technologie is de bouw van de installatie pas in 
1976 afgerond. Ondertussen is er vier septische 
bodem zuiveringsinstallaties gebouwd met een 
capaciteit van 2930 ton/dag [3]. Dit resulteerde 
in een rioolzuivering ratio van 15 procent ofwel 
totaal 2,4 hm³/dag rioolwater in 1980. In de 
jaren 80 en 90 zijn er installaties bijgebouwd 
en verbeterd tot in totaal 4 stuks. Dit leidde tot 
volledige rioolzuivering in 1997. Het schema 
van de rioolzuiveringsinstallaties is weergege-
ven in Figuur 3. Een aantal van de genoemde 
installaties liggen in bebouwde omgeving en 
geeft stankoverlast. Daarom heeft Seoul onder 
andere het beleid om in de komende decennia 
deze stankoverlast te verhelpen.
In 2014 bestond het riool 86 procent uit 
een gemengd systeem[1], ter vergelijking: in 
Amsterdam was dit in 2015 25 procent [4]. Het 
originele idee van het Seouls rioleringssysteem 
was het snel afvoeren van hemelwater om ste-
delijke overstromingen te voorkomen. Hierdoor 
was het systeem niet ingericht op de toekom-
stige ontwikkeling van de stad. Door verslech-
tering van het stelsel kwam er ongewenst water 
in het systeem, zoals grondwater, rivierwater en 
tapwater. Dit leidde tot een overbelasting van 
de zuiveringsinstallaties in 1995. Daarom heeft 
de stad meerdere overloopsystemen toegepast, 
zoals overlooptanks in de grond en overlooplui-
ken die spuwen in stedelijke kanalen (Figuur 5). 
Maar ook zijn er 125 regenwater recyclingsfaci-
liteiten gerealiseerd met een totale capaciteit 
van 2.020 m³.  Vanaf 1981 wordt er dan ook 
een gescheiden rioleringssysteem aangelegd 
in nieuwbouw gebieden. Bij aantal bestaande 
gebouwen is het mogelijk om ze aan te sluiten 
op een gescheiden systeem. Maar er is onkunde 

Figuur 2. Schematische 

weergave drinkwater-

zuiveringsinstallatie 

[2]

Figuur 3. Schematische weergave afvalwaterzuiveringsinstallatie [2]

13.800 km waterleidingen in de grond van Seoul 
[1], in Amsterdam ter vergelijking: circa 2.720km 
in 2006.
In de jaren 80 werd er een gecomputeriseerd 
waterkwaliteit controlesysteem geïmplemen-
teerd, dat automatische controle op afstand 
mogelijk maakte. Dit besturingssysteem bestaat 
uit een “real-time response and control system” 
die belangrijke tapwater faciliteiten bewaakt 
door camera’s. Met dit systeem kunnen ze accu-
raat reageren bij calamiteiten en discussiëren 
tussen verschillende operaties om snel tot een 
oplossing te komen. Het doel van dit systeem 
is om de productiekosten te verlagen. Vandaag 
de dag staat het drinkwatersysteem van Seoul 
bekend als ‘Arisu’. 
De kwaliteit van het tapwater wordt continu 
getest op verschillende 163 stoffen zoals aan-
bevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO). Tevens heeft Seoul de waterzuive-
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bij het aansluiten van een gescheiden systeem, 
waardoor sanitair water aangesloten wordt op 
hemelwaterleidingen. Om dit probleem op te 
vangen zijn hemelwater uitvalkamers geïnstal-
leerd bij ontladingspunten van de hemelwaterri-
oleringen. Door verschillende beperkingen in de 
grond onder bestaande wegen denkt Seoul dat 
het niet realistisch om een gehele transitie te 
maken naar een gescheiden systeem. 
Tegen het eind van 2012 was de totale riole-
ringslengte 10.487 km lang en loopt het meren-
deel onder verharde en drukke wegen. Om deze 
leidingen te kunnen repareren zonder graaf-
werkzaamheden is er in 1995 de ‘cure-in-place 
pipe’ (CIPP) methode geïntroduceerd. Hierbij 
wordt er hars (epoxy) aangebracht aan de bin-
nenkant van de pijp. Net zoals bij het waternet 
van Seoul wordt het rioleringsstelsel bewaakt 
door een ‘real-time response and control 
system’. Hiermee kunnen ze accuraat reageren 
bij calamiteiten bijvoorbeeld hevige regenval en 
onderling snel tot een oplossing komen.

   SONGDO INTERNATIONAL 
BUSINESS DISTRICT / 
YEONGJONGDO EILAND

Eén van de innovaties waarop Zuid Korea zich 
richt in hun toekomstplannen, is het zogeheten 
Smart Water Grid. Het is en wordt toegepast 
op het Songdo International Business District, 
waar duurzaamheid centraal staat. Na een 
miljardeninvestering van de overheid staat dit 
gebied bekend als het financiële centrum van 
Zuid-Korea met enkele honderden gebouwen, 
waarvan er 106 LEED gecertificeerd zijn. Het 
Smart Water Grid is een concept gebaseerd op 
hydroinformatica, waarbij ICT-methodes en 
-instrumenten worden gebruikt voor het moni-
toren en het opereren van activiteiten. In het 
huidige systeem voor waterdistributie wordt het 
basisgebruik en de toe- en afvoer niet of nau-
welijks gemeten. Daarnaast onderscheidt het 
huidige watermanagement enkel, drinkwater en 
niet-drinkwater. 

Het Smart Water Grid project is gericht op het 
combineren van het watersysteem (water), 
informatiesysteem (smart) en de infrastructuur 
(grid), dat gaten moet dichten in de watervoor-
ziening. Het Smart Water Grid heeft een aantal 

Figuur 4. Schema Cheong Gye Cheon spuwer [3]

voordelen, namelijk: de waterbalans wordt 
afgestemd op de vraag; er kan energie worden 
bespaard door minder zware pompen te gebrui-
ken; lagere onderhoudskosten door selectieve 
vervangingen; en lagere beheers- 
kosten door integratie met bestaande beheer-
systemen, zoals ook wordt beschreven in tabel 
1. Het uiteindelijke doel is om een verbetering 
in de waterkwaliteit en veiligheid met een hoge 
efficiëntie en een laag energieverbruik. Grote 
hoeveelheden gegevens worden verzameld door 
middel van real-time metingen, waardoor het 
inzichtelijk wordt waar en wanneer er water 
nodig is op bepaalde plekken. De term ‘grid’ 
wordt gebruikt als de waterbronnen en het 
watergebruik in een regio zijn aangesloten en 
geïntegreerd als data om te beheren. Het infor-
matiesysteem is in essentie een draadloos  
sensornetwerk, dat in het waterdistributienet-
werk, in duizenden huishoudens of knooppunten 
langs leidingen, door middel van waterme-
ters met communicatietechnologie wordt 
geïnstalleerd. Deze watermeters doen ieder uur 
metingen, die real-time gemeld worden in een 
centrale database via een draadloze verbinding. 
Hierdoor kunnen gebruikers worden gewaar-
schuwd bij ongewone gebeurtenissen, zoals 
lekkage. 
Voor leveranciers en de overheid is de informa-
tie te gebruiken voor prijsstrategieën, inter-
ventiebeleid en vaststelling van doelstellingen 
voor vermindering van watergebruik. Er wordt 
verwacht dat in de toekomst door dit concept 
meer gegevens over het watergebruik worden 
geleverd, waardoor er meer communicatie met 
de klant mogelijk is. Daarnaast zal het mogelijk 
worden toegepast als een micro eenheid, 
toepasbaar in appartementencomplexen en 
gebouwen in ontwikkelingslanden. 

   TOEPASSING
Voor het toepassen van het Smart Water Grid 
wordt er eerst een model gemaakt met een 
waterbalans, zoals voor het Yeongjongdo Eiland 
in Zuid Korea is gedaan [6]. Hierbij worden de 
beschikbare watervoorzieningen en de totale 
watervraag als hoeveelheden en eventueel 
de kwaliteit van het water, voor bijvoorbeeld 
drinkwater, in kaart gebracht. 
Na een inventarisatie worden eventuele risico’s 

bekeken, bijvoorbeeld het aantal waterzui-
veringsinstallaties in de regio of kansen op 
leidingbreuken. Bij bestaande waterdistributie-
systemen is er vaak een waterzuivingsinstallatie, 
die de watervoorziening onderverdeelt in een 
aantal grids en eventueel microgrids. 
Bij een smart water distributieplan echter staan 
deze microgrids en reservoirs in de omgeving 
of gebouwen met elkaar in verband en kunnen 
eventuele tekortkomingen worden opvangen. 
Elk microgrid heeft een eigen waterbron, een 
soort waterzuivering, een  reservoir en een woon 
of industrieel gebied. Hierdoor worden een 
aantal risico’s opgevangen en kan drinkwater 
worden gegarandeerd. [7]
Ondanks vele onderzoeken en ontwikkelingen 
op het gebied van smart water infrastructuren 
en applicaties is het op grote schaal inzetten 
van smart water-bemetering vooral gelimiteerd 
door de financiële aspecten. [9] Van de kosten 
zit 90 procent in de apparatuur zoals de meters, 
sensoren, communicatiemodules, maar ook de 
informatietechnologie en data analyse oplossin-
gen. Deze kosten kunnen worden beperkt door 
de ontwikkeling te spreiden over verschillende 
diensten en ongebruikelijke belanghebbenden, 
zoals telecommunicatiebedrijven of ontwik-
kelaars van derden. Verder is het nodig om de 
watermeters te combineren met andere opko-
mende slimme, stedelijke infrastructuren zoals 
de Internet of Things en Machine to Machine 
communicatie met een gebruiker of burger 
centraal model.
Voor deze aanpak is het nodig om de complexi-
teit van het netwerk te minimaliseren aan de 
randen van het grid, waar de middelen erg geli-
miteerd zijn zoals verwerkingscapaciteit, geheu-
gen en energie.  Communicatietechnologieën 
van korte of middelgrote omvang moeten 
zorgen voor een minimum aan stroomverbruik. 
Voorbeelden hiervan zijn ZigBee, Wi-SUN, 
Wireless Meter-Bus. 
De WM-Bus is een Europese standaard 
(EN 13757-4), die de communicatie tussen 
bemetering data loggers, concentrators en 
smart meter gateways specificeert. Daarnaast 
hebben deze apparaten een robuuste draadloze 
communicatie over de lange afstand nodig. 
Frequenties die hiervoor meestal worden 
gebruikt, zijn 868 MHz, 434 MHz en 169 MHz. 
Dit zijn licentievrije banden in Europa en hebben 
een betere verspreiding in vergelijking met 2,4 
GHz. Deze golven kunnen moeilijke gebieden 
goed bereiken, zoals ondergrondse meters of 
locaties in gebouwen met meerdere muren. Een 
ander voordeel is dat het werken in licentievrije 
banden een besparing in de kosten geeft. [8]
 

   DISCUSSIE
Zowel op landelijke als stedelijke schaal vindt 
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er in Zuid-Korea centrale watermanagement 
plaats. Dit houdt in dat er grote installaties 
aanwezig zijn die een regio van (drink)water en 
riolering voorzien. Voordelen van het centraal 
beheren van water zijn met name de kosten 
voor onder andere constructie en beheer. Daar 
staat bijvoorbeeld een groter rioleringssysteem 
tegenover, in de vorm van afvoerbuizen en 
pompen, dat verstoppingen als een mogelijk 
effect heeft. Er zal goed rekening gehouden 
moeten worden met stedelijke clusters om 
uitdroging van wingebieden te voorkomen.
De metropool Seoul zelf is een snel groeiende 
stad met hoger gelegen gebieden die van tap 
water moet worden voorzien, met hoge eisen 
aan de drinkwaterkwaliteit. Door het waternet 
te voorzien van een gecomputeriseerd controle 
systeem kan men een hoge betrouwbaarheid 
waarborgen op bijvoorbeeld de continue 
leidingdruk en het vroegtijdig anticiperen op 
calamiteiten. 
Via dit systeem wordt de waterkwaliteit op 
verschillende locaties real-time gezuiverd en 
getest door geavanceerde zuiveringsinstalla-
ties. Door een waterreservoir systeem toe te 
passen kunnen hoger gelegen gebieden voorzien 
worden van een continue tapwater voorziening 
tegen gereduceerde energiekosten.  
De stad zal echter steeds moeten blijven 
investeren om de gestelde kwaliteitsnorm 
te handhaven. Dit geldt ook voor het riole-
ringssysteem. Het huidige rioleringssysteem 
heeft geleid tot een significante verbetering in 
waterkwaliteit van de Han-rivier ondanks de 
nog steeds toenemende populatie. Er zijn nog 
winsten te behalen door het uitbreiden van het 
gescheiden rioleringssysteem, het verhelpen van 
stankoverlast bij zuiveringsinstallaties en door in 
te spelen op toenemende regenval. 

Zuid-Korea heeft de juiste intentie om de 
huidige systemen op het gebied van duurzaam-

Categorie Besparing t.o.v. 
basis

Percentage 
kosten

Omschrijving

Lekkage en druk-
beheer

2,3 – 4,6% 3,5% Sneller ontdekken van lekken en vermin-
deren van verliezen. En voorspellende 
modellen voor potentiële lekken.

Strategische priori-
terende investe-
ringsuitgaven 

3,5 – 5,2% 12,5% Verbeterde evaluatie, onderhoud, 
vervanging, planning en ontwerp van het 
netwerk voor de optimale behoeften.

Water kwaliteit 
monitoring

0,3 – 0,6% 0,4% Automatische waterbemonstering, testen 
en kwaliteit monitoring.

Netwerk beheer en 
onderhoud

1,0 – 2,1% 1,6% Real-time, geautomatiseerde afslui-
ting van kleppen en pompen om de 
doorstroming te verbeteren; efficiëntere 
workflow-planning

Totale smart water 
besparing

7,1 – 12,5% 7,4%

Tabel 1. Kostenbesparing door implementatie van een smart water grid. [5]

Figuur 5. Schematische weergave water loop concept [6]

heid te verbeteren. Dit ondanks dat is het er nog 
niet in geslaagd de status quo te doorbreken 
aan de hand van het Smart City principe en tech-
nologische ontwikkelingen. Bovendien tonen 
de case studies aan dat er goed over wordt 
nagedacht. Voor Nederland lijkt het echter niet 
heel erg interessant, aangezien steden zich in 
Nederland door ontwikkelen en niet vanuit het 
niets worden opgebouwd. Ook wordt het cen-
trale aspect reeds toegepast en is de trend juist 
om meer decentrale systemen toe te passen, die 
het vermogen tot zelfvoorziening bevorderen. 
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