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Doelen
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1.   Robuuste en betaalbare oplossing bieden voor vergaande

(µg/l - ng/l) biologische verwijdering van:

➢ PFAS en andere poly F-/Cl-/Br-/I- koolwaterstoffen

➢ Medicijnresten RWZI effluent

➢ Gewasbeschermingsmiddelen drainwater Tuinbouw

➢ Toxisch rest CZV (industriële AWZI ’s)

2.   Introductie onbekende zuiveringstechniek:

➢ Vergaande Biologische Afbraak (µg/l - ng/l niveau) 

➢ Duurzaam en Elegant

➢ Economisch aantrekkelijk



Toxische Stoffen in het Milieu: 
een accumulerend probleem !
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Lozingen (grootteorde) in Nederland: ton/jaar 

Effluent industriële AWZI ’s (toxisch rest CZV):                       > 10.000

Gewas beschermingsmiddelen (spuiwater glastuinbouw):        ca. 100 

Medicijn resten (effluent RWZI ‘s):                                             ca.   35

PFAS ???

• Zware metalen: goed gecontroleerd (zwarte lijst: µg/l niveau)

• Organische microverontreinigingen: geen/beperkte controle

(PFAS, PFOS, PCB ’s, PAK ’s, (hogere) fenolen, etc.)

 Bewezen oorzaak van:

- menselijke/dierlijke kanker

- groei stoornissen aquatische organismen



Principe 
(Vereenvoudigd Schema) Actief Cokes Vast Bed Bioreactor®
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Actief cokes absorptie ondersteunde biologische afbraak :

- Actief cokes heeft veel grotere poriën dan actieve kool (en is veel 

goedkoper);

- Anaerobe, anoxische en aerobe bacteriën ontwikkelen zich in de 

poriën en rond de korrels (2 – 4 mm).     
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Verwijderings-Hypothese
Actief Cokes Vast Bed Bioreactor®

De ACVBB breekt biologisch niet of zeer moeilijk afbreekbare stoffen 

vergaand (µg/l - ng/l niveau) af (PIJNBANK principe):
1. (Grote) organische moleculen absorberen aan het actief cokes oppervlak, 

en worden daarbij uit hun stabiele positie gemanoeuvreerd

2. Bacteriën zijn nu in staat “toe te happen”

3. Anaerobe, anoxische en aerobe bacteriën zijn aanwezig op zeer korte 

afstand, zodat alle functionele groepen van de moleculen worden aangepakt
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Praktijk Installaties
Actief Cokes Vast Bed Bioreactor®

ACFBB® Fortuna en ACFBB® Honeywell, Duitsland

elk ca. 300 m3/h, CZVin = 100 – 300 mg/l,  CZVuit = 10 – 50 mg/l 

- Laag belast biologisch vast bed systeem

- Laag energieverbruik (lage beluchtingscapaciteit)

- Weinig toezicht (simpele bediening)

- Terugspoelen om ingevangen zwevende stof af te voeren 

- Modulair concept: 1 – 10.000 m3/h
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Biologische Afbraak (µg/l - ng/l niveau)
Resultaten: praktijkonderzoek medicijnresten rwzi effluent

Zuivering Afvalwater textielindustrie met de 

Actief Cokes Vast Bed Bioreactor :

• CZVinf: 1.300 mg/l;

• CZVeff:  < 50 mg/l.
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Honeywell Complex, Hannover

• Serie batch-gewijs werkende multi purpose fabrieken

• Productie meer dan 500 verschillende organische fijnchemicaliën

• Onder andere: organische Cl-, F- en I- chemie

• Afvalwater van normale productie, van stoom/condensaat en spoelwater 

van fabrieksreiniging na elke batch productiewisseling

• Groot aantal afvalwater stromen met sterke fluctuaties in debiet en 

samenstelling
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Afvalwater Zuivering Honeywell
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Reusachtige, laag belaste 2 traps “Bayer Turm Biologie“ met afgasreiniging:
- CZV influent ca. 800 mg/l, CZV effluent ca. 20 - 25 mg/l

- Effluent: fenol index ca. 1 mg/l, AOX (X = Cl-, F-) = 1 - 3 mg/l, PAK ’s ca. 1 mg/l

Actief Cokes Vast Bed Bioreactor
- CZV influent 20 – 25 mg/l, CZV effluent 15 – 18 mg/l, BZV effluent < 3 mg/l

- Effluent: fenol index < 0,1 mg/l, AOX < 0,1 mg/l, PAK ’s < 0,1 mg/l
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Vergelijking met Actief Kool

Actieve kool Actief cokes

Kostprijs 1.300 €/ ton << 1.300 €/ ton

Principe absorptie absorptie ondersteunde 

biologische afbraak/regeneratie

Standtijd ¼ - ½ jaar >> 5 jaar

Kosten >> 0,15 €/ m3

(incl. afvalverwerking)

ca. 0,12 €/ m3

Bedrijfsvoering

regelmatig vervangen en 

regenereren en/of 

afvoeren/verbranden

continu, simpel,

weinig toezicht 

Pomp + +

Beluchting - +
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Conclusies
• Organische microverontreinigingen worden vergaand 

biologisch afgebroken in de Actief Cokes Bioreactor®:

➢ PFAS in effluent Honeywell fabriek

➢ Medicijnresten in RWZI effluent

➢ Gewasbeschermingsmiddelen glastuinbouw (dit is nog niet 

aangetoond, maar is vergelijkbaar met medicijnresten zonder antibiotica)

➢ toxisch rest CZV uit industrieel AWZI effluent

• De ACVBB is duurzaam, robuust, bedrijfszeker, simpel en 

economisch aantrekkelijk !

• Aanbeveling: PFAS afbraak nader bestuderen in ACVBB


