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Wilgenfilter bij het Biesbosch Museum.  

Wilgenfilter zuivert afvalwater in 

Groninger wijk Reitdiep  

04 april 2018  

In de Groninger nieuwbouwwijk Reitdiep wordt het afvalwater van honderd woningen straks 

gezuiverd door een wilgenfilter. Het is voor het eerst dat dat in Nederland op zo’n grote 

schaal gebeurt. 

''En ook het rendement is veel hoger dan gebruikelijk’’, zegt Jonas Pelgröm van het bedrijf 

Wetlantec, dat het wilgenfilter aanlegt. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Groningen 

en in samenwerking met Arcadis, dat het terrein deze zomer bouwrijp maakt. 

Het gaat om een uitbreiding van de bestaande nieuwbouwwijk Reitdiep in het noordwesten 

van de stad, tegen Dorkwerd aan. De woningen worden zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. 

Het (zwarte) afvalwater van het toilet wordt samen met het organische keukenafval 

ingezameld met een vacuümsysteem. Het overige (grijze) afvalwater gaat naar het 

wilgenfilter. 

Hoog rendement 

''Dat is een nieuw type helofytenfilter met een veel hoger rendement dan normaal’’, vertelt 

Pelgröm. Wetlantec werkt al enkele decennia met het helofytenfilter als natuurlijke 

filtratietechniek, waarbij het vervuilde water door een laag van zand, grind en schelpen zakt. 

De wortels van de rietplanten daarboven zorgen samen met bacteriën voor de zuivering. 

Bij het wilgenfilter, waarmee in Zweden en de Verenigde Staten al meer ervaring is 

opgedaan, worden in plaats van rietplanten wilgen geplant. Die verdampen veel water en 

nemen snel fosfaat en stikstof op. ''Het rendement is daardoor heel hoog en dat was ook een 
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eis van de gemeente’’, aldus Pelgröm. Hij belooft voor stikstof minder dan 4 mg per liter 

(normaal: 10 mg) en voor fosfor minder dan 0,25 mg per liter (normaal: 1 mg). 

Natuurpark 

Voor Nederland gaat het volgens Wetlantec om een uniek project vanwege de rendementseis 

gekoppeld aan de schaalgrootte. Het bedrijf legde eerder al wel wilgenfilters op kleinere 

schaal aan bij het Biesbosch Museum en in de Almeerse wijk Oosterwold en geldt in de 

Benelux als marktleider op het gebied van natuurlijke waterzuivering. ''Als er een partij is die 

dit kan, zijn wij het’’, gelooft Pelgröm. 

In de wijk Reitdiep gaat het om 30.000 liter afvalwater per dag. Het wilgenbos komt aan de 

rand van de wijk te liggen in een groenstrook, die vrij toegankelijk zal zijn en tevens dient als 

afscherming van de naastgelegen autowegen. ''Het wordt een soort natuurpark, zonder hekken 

of schuttingen. Wij zullen er ook rondleidingen geven.’’ 

Wetlantec hoopt eind juni met de aanleg te kunnen beginnen, aan het einde van de zomer 

moet het terrein bouwrijp zijn. 

Lees meer over het wilgenfilter van Wetlantec 
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