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Koreaanse ICT geleidt water van regen tot kraan 
 
Inleiding 
Met bijna twee maal zoveel neerslag als Nederlands, lijkt Korea geen tekort aan water te 
kunnen hebben. Maar niets is minder waar. Van de 1.450 millimeter die gemiddeld per jaar in 
Seoel valt, valt ongeveer de helft in de maanden juli en augustus. Op zeer regenachtige dagen 
in deze maanden kan plaatselijk zelfs 250 millimeter regen op een dag vallen. De 
wintermaanden zijn daarentegen met 20 millimeter tot 25 millimeter per maand erg droog.  en 
zet druk op de watervoorziening voor onder andere de landbouw in de lente. 
 
Naast droogte, veroorzaakt de onbalans in neerslag een aantal andere uitdagingen voor Korea: 
voldoende en kwalitatief goed drinkwater voor de stedelijke gebieden, overstromingen tijdens 
heftige regenval, modderlawines tijdens de heftige regenval, en vervuilde rivieren. 
 
Korea is voor tweederde bedekt met bergen en leent zich dus goed voor stuwmeren. Na de 
Koreaanse oorlog heeft Korea een groot aantal dammen gebouw om water in stuwmeren op 
te vangen voor de droge periodes. Een aantal van deze dammen is ook voorzien van turbines, 
die nu gezamelijk 2% van de electriciteit produceren. 
 
Om de kwaliteit van het water in deze stuwmeren, waterwegen en de grond te waarborgen, 
om overstromingen te voorkomen en om waterbedrijven het gehele jaar van een constante 
watertoevoer te voorzien, heeft Korea een aantal ICT-systemen ontwikkeld en uitgerold om 
real-time de kwantiteit en kwaliteit te monitoren. Ook voor burgers is een aantal systemen 
ontwikkeld, zodat zij ook real-time kunnen meekijken 
 
Structuur 
Kwaliteit en kwantiteit van water vallen onder de verantwoordelijkheid van twee verschillende 
ministeries. Het ministerie van milieu (MEV) is het ministerie dat verantwoordelijk is voor 
beleid op de kwaliteit van het Koreaanse water. De Korea Environment Corporation (KECO), dat 
onder MEV valt, controleert of aan de opgelegde eisen en reguleringen voldaan wordt. Het 
National Institute of Enironmental Research (NIER), dat gefinancierd wordt door MEV, doet 
onderzoek naar de waterkwaliteit en -vervuiling. Het ministerie van land, infrastructuur en 
transport (MOLIT) houdt zich bezig met de kwantiteit van water door ondere andere plannen 
op ze zetten voor de aanleg van stuwdammen. De Korea Water Corporation (K-Water), dat 
onder MOLIT valt, ontwikkelt en beheert waterbronnen (onder andere grondwater), en bouwt 
en beheert de stuwdammen in Korea. 
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Huidige systemen 
Oppervlaktewateren 
Korea heeft vier belangrijke rivieren en een aantal stuwmeren die van groot belang zijn voor 
de landbouw en die de waterbedrijven voeden met water voor het maken van drinkwater. 
Zowel kwantiteit als kwaliteit zijn belangrijk. 
 
Sinds midden jaren ’60 houdt Korea waterstanden van rivieren en stuwmeren bij. Om de totale 
hoeveelheid beschikbaar water te monitoren en mogelijk overstromingen te voorspellen, is in 
de loop der tijd een scala aan meetwaarden (onder andere regenval, grondwaterpeil, 
stroomsnelheid en watergebruik door drinkwaterbedrijven) toegevoegd. In 2002 heeft het 
MOLIT besloten om al deze informatie indien mogelijk real-time te gaan verzamelen. 
 
Sinds 2005 verzamelt het Water Management Information System (WAMIS) van K-Water al 
deze informatie. Via de website van dit systeem (www.wamis.go.kr/ENG/main.aspx) zijn 
historische data met betrekking tot rivieren, stuwmeren, grondwater, watergebruik en 
regenval bekijken. Watergerelateerde instanties kunnen gebruikmaken van de real-time data 
die WAMIS verzamelt.  
 
Een voorbeeld hiervan is het Han River Flood Control Office (HRFCO). Deze instantie monitort 
met behulp van WAMIS het waterpeil van de Han-rivier, de rivier die door de hoofdstad Seoel 
stroomt. Ook controleert het systeem alle stroomopwaartse riviertakken en stuwmeren die de 
Han-rivier voeden. Door deze data te combineren met de (verwachte) regenval 
stroomopwaarts, probeert het HRFCO in het regenseizoen overstromingen te voorkomen en 
hoge waterstanden in Seoel te voorspellen. 
 
Om de waterkwaliteit te controleren heeft KECO op 69 verschillende plaatsen in de rivieren 
apparatuur geïnstalleerd. Die meten 24 uur per dag de watertemperatuur, conductiviteit, pH, 
DO en TCO meten en via een internetverbinding doorsturen naar KECO. Stroomafwaarts van 
industrie meet KECO ook de concentratie van een aantal zware metalen en gebruikt het 
daphnia, micro-organismes en algen om de waterkwaliteit te monitoren. Data van al deze 
meetpunten wordt real-time doorgestuurd naar een centraal controlestatation. Wanneer 
grenswaarden overschreden worden of dreigen te worden overschreden, gaan er alarmen af 
en wordt de watertoevoer naar de drinkwaterbedrijven stopgezet.   
 
Afvalwater 
Ook afvalwater van de industrie en rioolwaterzuiveringsinstallaties moet volgens de Koreaanse 
wet 24 uur per dag gemonitord worden via een telemonitoringsysteem. Alle 
waterzuiveringsbedrijven voor industriële complexen en rioolwaterzuiveringsinstallaties die 
meer dan 700 ton water per dag lozen en afzonderlijke bedrijven die meer dan 200 ton water 
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lozen moeten sinds 2009 hun afvalwater controleren via dit systeem. Vanaf midden 2014 
moeten alle bedrijven die water lozen aan het telemonitoringsysteem gekoppeld zijn. 
 
Alle apparatuur, die door de lozer on-site geïnstalleerd moet worden, meet iedere 10 
seconden automatisch organisch materiaal, turbiditeit, stikstof, fosfor en de pH-waarde. Een 
data-logger maakt vijf- en 60-minuten gemiddelden en stuurt deze data iedere 5 minuten 
automatisch via een internetverbinding naar één van de vijf KECO-controlecentra die over het 
land zijn verspreid. 
 
Wanneer bepaalde grenswaarden worden overschreden of wanneer een controlecentrum 
waarneemt dat de waarde van een bepaald item langzaam stijgt, dan wordt de betreffende 
installatie gewaarschuwd, zodat deze maatregelen kan nemen.  
 

 
Figuur 1. Overzicht van Water-TMS. Bron (1). 
 
Het water telemonitoring systeem telt nu bijna 700 meetpunten, en controleert 95 procent 
van al het water dat geloosd wordt. Door dit systeem is sinds 2008 de vervuiling in de 
Koreaanse oppervlakte wateren met ruim een derde afgenomen. 
 
Grondwater 
K-Water heeft een telemonitoring systeem voor het grondwater opgezet. Waterniveau, 
temperatuur en elektrische geleiding (wat als een maat wordt gebruikt voor vervuiling) 
worden iedere uur op 360 verschillende plekken automatisch gemeten en doorgestuurd naar 
het Integrated Ground Water Information System (GIMS). 
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KECO houdt de kwaliteit van het grondwater bij in de buurt van bronnen van mogelijke 
vervuiling, zoals industriële complexen en gesloten mijnen. Deze controle op de bijna 2.200 
plekken vindt niet automatisch plaats. Vier keer per jaar worden op iedere site monsters 
genomen. Deze worden in laboratoria onderzocht op 67 verschillende mogelijke vervuilingen. 
De resultaten worden ingevoerd in GIMS. 
 
Ook het Ministerie van landbouw, voedsel en plattelandszaken (MAFRA) voedt GIMS met data. 
MAFRA meet op 127 plekken de hoeveelheid zeewater dat het grondwater insijpeld. 
 
Alle data die in GMIS staan, zijn via een webapplicatie (www.gmis.go.kr) te bekijken. Voor een 
voorbeeld, zie figuur 2 
 

 
Figuur 2. GIMS toont grondwatertemperatuur in de webapplicatie. Bron (8). 
 
Informatie voor burgers 
Ondanks dat het Koreaanse kraanwater aan strenge regels voldoet, drinkt slechts twee 
procent van de Koreanen water rechtstreeks uit de kraan. Ruim tachtig procent van de 
Koreanen kookt het kraanwater of gebruikt een filter voordat ze het water drinken. De reden is 
dat men het water gewoonweg niet vertrouwd. Voor deze bezorgde burgers is een aantal 
websites ontwikkeld waar zowel real-time als historische data over waterkwaliteit opvraagd 
kan worden.  
 
Via de website van de National Waterworks Information System van KECO 
(www.waternow.go.kr) kunnen burgers informatie over het drinkwater opvragen. Naast 
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allerlei achtergrond informatie over hoe drinkwater wordt gezuiverd en hoe water uiteindelijk 
bij de mensen thuis komt, is per waterreservoir, zuiveringsinstallatie en verdeelstation te zien 
wat de kwaliteit is. Recent gemeten pH-waardes, turbiditeit, hoeveelheid chloor die na 
zuivering is achtergebleven is in het water en de algemene status worden in een tabel getoond. 
Zie figuur 3. 
 

 
Figuur 3. Overzicht van de drinkwaterkwaliteit in één van de wijken in Seoel. Bron (5). 
 
De website van het Korea Real-time Water Quality Information System laat de kwaliteit van het 
water in de vier Koreaanse riviersystemen zien. Recente meetwaarden van 68 verschillende 
sites zijn te vinden op de website. De moeilijk begrijpbare cijfers zijn omgezet in makkelijk te 
begrijpen kleuren. Zie figuur 4. 
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Figuur 4. Waterkwaliteit in de vier Koreaanse riviersystemen. Rood – uitstekend; groen – goed; 
geel – okay; oranje – slecht; rood – heel slecht; grijs – geen data; zwart – gestopt. Bron (4) 
 
Smart Water Grid 
De Smart Water Grid Research Group (SWG) onder MOLIT werkt aan de toekomst van het 
Koreaanse water: een smart water grid. Voor dit “grid” moet alle watergerelateerde informatie 
real-time in een systeem verzameld worden. Waterzuiveringsinstallaties moeten energie 
efficienter worden. Waterleidingen en riolen moeten ook automatisch geïnspecteerd worden 
om (mogelijke) pijpbreuken in een vroeg stadium te detecteren. Met dit project, wil Korea het 
aantal problemen in het waterdistributiesysteem met de helft terug brengen, tien procent 
energie besparen op het gehele watersysteem en de onderhoudskosten met twintig procent 
terug brengen. 
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Bronnen en meer informatie 
1 – Korea Environment Corporation, KECO, http://www.keco.or.kr/en/main/index.do 
2 – Korea Water Corporation, K-Water, http://english.kwater.or.kr/ 
3 – National Institute of Environmental Research, NIER, http://www.nier.go.kr/eric/portal/eng 
4 - Korea Real-time Water Quality Information System, 
http://www.koreawqi.go.kr/index_web.jsp 
5 - National Waterworks Information System, NWIS, http://www.waternow.go.kr/ (Alleen 
Koreaans) 
6 – Water Management Information System, WAMIS, http://www.wamis.go.kr/ENG/main.aspx 
7 – River Management GIS, RIMGIS, http://www.river.go.kr/index.aspx (alleen Koreaans) 
8 - Integrated Ground Water Information System, (GIMS), 
http://www.gims.go.kr/igis/MapView.aspx?RegnCode=2900000000 
9 – Han River Flood Control Office, HRFCO, http://www.hrfco.go.kr/html/eng/eng_main.jsp 
10 - Ministerie van milieu, MEV, http://eng.me.go.kr/eng/web/main.do 
11 – Ministerie van Land, Infrastructuur en Transport, MOLIT, 
http://english.molit.go.kr/intro.do 
12 – Water TMS, www.watertms.or.kr 
13 – Smart Water Grid Research Group, http://www.swg.re.kr/index_e.htm 


