
St
of

G
eu

r
G

el
ui

d
PA

K-
st

off
en

Roadmap Plus  Versneld op weg naar een betere leefomgeving

Marktverkenning

Realisatie aanpassingen
fakkels voor minder uitstoot

Realisatie aanpassingen
fakkels voor minder uitstoot

Installatie waterbakken bij alle ovens 
om uitstoot direct te verminderen

Installatie waterbakken bij alle ovens 
om uitstoot direct te verminderen

Verwachte afronding project Proeven en metingen inzet ander type actief kool

Circa 10%
gerealiseerd

Circa 17,5%
gerealiseerd

Circa 25%
gerealiseerd

Geurmetingen

Ontwerp & aanbesteding

Ontwerp & aanbesteding

Optimaliseren  
werking installatie

Evaluatie: resultaat geurmeting niet 
zoals verwacht. Doorstart project.

Gerealiseerd: einde 
uitstoot PAK-stoffen

Vernevelingsinstallatie op 
uitstootmachine geplaatst

Vernevelingsinstallatie op 
uitstootmachine geplaatst

Geurmetingen

Geurmetingen

Geurmetingen

Voorbereiding

Voorbereiding

Vergunning aanvragen

Verwachte start bouw

Start bouwrijp maken grond Verwachte start bouw fundatie

Start proeven schuimdosering 
Sinter/Pelletlijn

Uitvoerig diverse 
maatregelen

Verwachte start bouw

Ontwerpfase afzuigkappen/ leidingwerk/filterinstallatie

Contract getekend met 
een hoofdaannemer

Start uitvoering nevel- 
installatie wielgravers

Start voorbereidingen 
in de Staalfabriek

Start voor- 
bereidingsfase

Uitvoering

Vergunning aanvragen

Aanvraag vergunning Hoogoven 7
Monitoren & evalueren 
werking van afzuigkap

Realisatie afzuigkap 1 
Hoogoven 7

Start voorbereidingsfase 
kap 2 en 3 Hoogoven 7

Monitoren, evalueren & bijsturen Verwachte realisatie

Bouw laatste put en 
verwachte realisatie

Koelen converterslak in 
putten met overkapping

Overkappen koelproces 
converterslak 

Kooksfabriek 2: 
mechanische afdichting

Kooksfabriek 2:  
individuele 
ovendrukbeheersing

Haalbaarheidsstudie 
nieuwe verwerkings-
methode converterslak

Kooksfabriek 2: 
Operationele   
maatregelen

Hoogovens: tijdig 
dichtmaken aftapgaten

Kooksfabriek 2:
revisie kookskamers

Staalfabriek: 
operationele 
aanpassingen 
droogstandinstallatie

Hoogovens: nieuwe type 
afzuigkappen

Staalfabriek: nieuw type 
droogstandinstallatie

Koudbandwalserij: 
operationele 
aanpassingen 
Beitsbaan 22

Koudbandwalserij: 
nieuwe dampwasser 
Beitsbaan 22

Uitbreiding E-neuzen 
netwetwerk

Grondstoffenlogistiek: 
stofschermen

Grondstoffenlogistiek: 
aanvoer en bunker 
Hoogovens overkappen 
en afzuigen

Grondstoffenlogistiek: 
technische maatregelen

Staalfabriek: extra 
afzuiginstallatie

Pelletfabriek: 
ontstoffingsinstallatie

Sinterfabriek: 
Elektrofilterinstallatie
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GerealiseerdIn voorbereiding In uitvoeringIn onderzoek

Hoogovens: 
aanpassingen productie 
stopmassa

Koudbandwalserij: 
reiniging afgassen 
gloeiovens

Sinterfabriek: 
optimaliseren 
rookgasreiniging

1

2

3

4

Procedures borgen en afronden project

Verwachte afronding project

Plaatsing bellen op spoorwegovergangen

Doorstart 
project

50% minder 
deuremissies

55 E-neuzen

Onderzoek naar omkasten ventilatoren

Evaluatie spoorstaafsmering

Vervolg geluidsmetingen op  
detailniveau: oorzaak trilllingen

Proef 'spoorstaafsmering' om piepgeluiden 
van wielen op spoor te verminderen

Staalfabriek: nieuwe 
geluidsdempers primare 
afzuiginstallatie

Schrootpark: 
operationele 
aanpassingen

Gronstoffenlogistiek: 
nieuwe alarmen 
transportbanden

Noord terrein: 
verminderen geluiden 
door treinen

Staalfabriek: 
verminderen geluiden 
plakkenopslag

1

2

3

4

5

Kooksfabriek 2: 
Operationele   
maatregelen
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Actueel

Belangrijkste maatregelen: 1e kwartaal 2022

Klachtenoverzicht

Stof
 � Ingebruikname nieuwe milieu-installatie bij de Koudbandwalserij 

waardoor er geen PAK-stoffen meer worden uitgestoten tijdens het 
gloeien van staal.

 � Contract getekend met een van de hoofdaannemers voor de realisatie 
van de ontstoffings- en DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek.

 � Na succesvolle proef is er een vernevelingsinstallatie geplaatst bij een 
van de uitstootmachines bij Kooksfabriek 2 om de uitstoot van stof te 
verminderen bij het uitdrukken van ovens. In voorbereiding om komende 
periode een tweede te plaatsen bij de andere uitstootmachine.

 � Gerichter en langer pulpen van de opslagen.
 � Extra en meer intensieve monitoring van dagelijkse stofcontrole op 

het terrein van alle activiteiten.
 � Bouw nieuwe slakkenputten waarin we vanaf april alle converterslak 

koelen onder een overkapping waardoor de stofverspreiding verder 
afneemt. 

 � Extra monsternames stof in omgeving in samenwerking met TNO.
 � Proef aanpassing aan rookgasreiniging Sinterfabriek om PAK-stoffen 

beter uit rookgassen te filteren.

Geluid
 � Ander signaal voor de spoorwegovergangen getest. Het nieuwe 

type geeft minder geluid voor de omgeving. Besteld voor verdere 
toepassing. 

 � Vervolgonderzoek om bromtoon van primaire afzuiging bij 
Staalfabriek verder te reduceren. 

 � Aanpassen en vervangen claxons op transportbanden grondstoffen- 
logistiek om geluiden te verminderen.

 � Succesvolle proef smeren rails in bocht, benodigdheden besteld voor 
verdere uitrol op het bedrijfsterrein.

 � Piek in geluid veroorzaakt door schrootactiviteiten door afwijking in 
procesvoering. Passende maatregelen genomen.

Geur
 � In december hebben we een nieuwe dampwasser geinstalleerd bij 

Beitsbaan 22 van de koudbandwalserij om de uitstoot van geur te 
verminderen. Meting laat zien dat de geuremissie niet voldoende is 
afgenomen. Daarom doen we verder onderzoek.

 � Na succesvolle proef is er een vernevelingsinstallatie geplaatst op 
een uitstootmachine bij Kooksfabriek 2 om de uitstoot van stof te 
verminderen bij het uitdrukken van ovens.

 � Start ontwerp- en aanbestedingsfase voor een belangrijke maatregel 
bij Kooksfabriek 2 om per oven de overdruk te beheersen waardoor 
we de geuremissie verder kunnen verminderen.

Eerste stap gezet voor grootste  
milieu-installatie uit geschiedenis
We hebben een contract getekend met een van de hoofdaannemers 
voor de realisatie van de ontstoffings- en DeNOx-installatie bij de 
Pelletfabriek. Daarmee zetten we een belangrijke stap in de uitvoering 
van het verbeterprogramma Roadmap Plus, om de impact op de 
leefomgeving snel te verminderen. 

De nieuwe high tech milieu-installatie, met een totale investering van 200 
miljoen euro, resulteert volgend jaar al in 80 procent minder uitstoot van 
lood, zware metalen en stof bij de Pelletfabriek ten opzichte van 2019.
Klik hier voor meer informatie

Nieuwe geluidsdemper bij Warmbandwalserij 2
We plaatsen een nieuwe geluidsdemper bij Warmbandwalserij 2 om 
mogelijke extra geluiden door de ingebruikname van een nieuwe 
oven teniet te doen. Het plaatsen van deze geluidsdemper start in de 
komende periode en zal voltooid zijn voordat de nieuwe oven in gebruik 
gaat. Deze maatregel komt op verzoek van de Dorpsraad Wijk aan Zee 
en komt bovenop de maatregelen uit de Roadmap Plus.
Klik hier voor meer informatie

Einde uitstoot PAK-stoffen bij het gloeien van staal
Op 18 maart hebben wij de nieuwe milieu-installatie bij de 
Koudbandwalserij symbolisch geopend. Deze installatie is per 1 maart 
in bedrijf genomen waardoor er geen PAK-stoffen meer worden 
uitgestoten tijdens het gloeien van rollen staal. Samen met de andere 
maatregelen uit het verbeterprogramma Roadmap Plus leidt de 

ingebruikname van deze nieuwe milieu-installatie in 2022 tot een 
afname van circa 50 procent in de uitstoot van PAK-stoffen.
Klik hier voor meer informatie

Nieuwe Brochure Roadmap Plus
Wilt u meer weten over de versnelde maatregelen uit de Roadmap 
Plus? De hernieuwde brochure Roadmap Plus is nu beschikbaar. In deze 
brochure leest u meer over hoe wij de overlast gaan verminderen en hoe 
wij de voortgang van de maatregelen blijven meten en communiceren. 
Deze brochure is ook af te halen in het informatieloket in Wijk aan Zee.
Download de online brochure hier

Meer informatie?

Kijk voor verdere ontwikkelingen op www.tatasteel.nl/omgeving. 

Volg onze facebookpagina 
Tata Steel in Nederland (@TataSteelinNL) 

of ons twitter kanaal
Tata Steel in Nederland (@TataSteelNL).

  Stof      Geluid    Geur
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Dit inhoud van dit overzicht is met uiterste zorg samengesteld. De maatregelen in de Roadmap Plus zijn echter continu in beweging.  
Het overzicht betreft een momentopname en is gebaseerd op de situatie van eind maart 2022.  
Aan de informatie op het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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Start aanplanten 
nieuwe vegetatie

Haalbaarheidsstudies 
afgerond

Verwachte realisatie: 
lichtverstrooiing verminderd

Pelletfabriek:  
DeNOx-installatie

Haalbaarheidsstudie 
verminderen NOx-uitstoot 
productiegassen

Nieuwe vegetatie  
noord terrein

Verminderen 
lichtverstrooiing
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