Roadmap Plus
apr '22

1

Overkappen koelproces
converterslak

Versneld op weg naar een betere leefomgeving

mei '22

Koelen converterslak in
putten met overkapping

juni '22

juli '22

aug '22

sept '22

okt '22

nov '22

dec '22

jan '23

In onderzoek

feb '23

mrt '23

In voorbereiding

2021

2022

Gerealiseerd
inbedrijfname laatste put.
Analyseren stofmonsters op aandeel slakstof

2

Nieuwe
verwerkingsmethode
converterslak

3

Hoogovens: tijdig
dichtmaken aftapgaten

4

Hoogovens: nieuwe type
afzuigkappen

Marktverkenning

Haalbaarheidsstudie

Monitoren, evalueren & bijsturen

Verwachte realisatie

Realisatie afzuigkap 1
Hoogoven 7

Voorbereidingsfase kap 1

Monitoren & evalueren
werking van afzuigkap
voorbereidingsfase kap 2 en 3

Stof

5

6

7

8

Geur
PAK-stoffen

Staalfabriek: extra
afzuiginstallatie

Pelletfabriek:
ontstoffingsinstallatie

10

Sinterfabriek:
Elektrofilterinstallatie

1

Kooksfabriek 2:
mechanische afdichting

2

Kooksfabriek 2:
individuele
ovendrukbeheersing

3

Kooksfabriek 2:
Operationele
maatregelen

Vergunning aanvragen

Uitvoerig diverse
maatregelen

Start bouwrijp maken grond
Ontwerpfase afzuigkappen/
leidingwerk/filterinstallatie

Bouw

Staalfabriek:
operationele
aanpassingen
droogstandinstallatie

6

Staalfabriek: nieuw type
droogstandinstallatie

7

Koudbandwalserij:
operationele
aanpassingen
Beitsbaan 22

8

Koudbandwalserij:
Verminderen geuruitstoot
Beitsbaan 22

9

Uitbreiding E-neuzen
netwetwerk

1

Hoogovens:
aanpassingen productie
stopmassa

2

Koudbandwalserij:
reiniging afgassen
gloeiovens

3

Sinterfabriek:
optimaliseren
rookgasreiniging

4

Kooksfabriek 2:
Operationele
maatregelen
Staalfabriek: nieuwe
geluidsdempers primare
afzuiginstallatie

2

Schrootpark:
operationele
aanpassingen

3

Gronstoffenlogistiek:
nieuwe alarmen
transportbanden

4

Noord terrein:
verminderen geluiden
door treinen

5

Staalfabriek:
verminderen geluiden
plakkenopslag

6

Staalfabriek:
knippen schroot

Bouw bandwasserbakken scheepslosserslijn

Start uitvoering nevelinstallatie wielgravers
Verwachte start bouw fundatie

Start voorbereidingen
in de Staalfabriek
Onwerpfase

Bouwfase (start nog afhankelijk van vergunning)

juni
Circa 17,5%
gerealiseerd

Circa 32,5%
gerealiseerd

Circa 25%
gerealiseerd

Geurmetingen
Ontwerp & Centrale drukregeling
aanbesteding
aangepast

Voorbereidings- & realisatiefase

Installatie waterbakken bij alle ovens
om uitstoot direct te verminderen

Uitvoering diverse maatregelen
50% minder
deuremissies

Geurmetingen

Kooksfabriek 2:
revisie kookskamers

5

1

Geluid

Grondstoffenlogistiek:
Voorbereiding
aanvoer en bunker
Hoogovens overkappen
en afzuigen
Start proeven schuimdosering
Sinter/Pelletlijn
Grondstoffenlogistiek:
technische maatregelen

9

4

Vergunning aanvragen

Grondstoffenlogistiek:
windschermen

Uitvoering
Geurmetingen door
onafhankelijk bureau

Start
voorbereidingsfase

Ontwerp & aanbesteding

Evaluatie genomen maatregelen

Ontwerpfase

Onderzoek vervolg project

Ontwerpfase

Realisatie

55 E-neuzen

Proeven en metingen inzet ander type actief kool

Verwachte afronding project

Installatie waterbakken bij alle ovens
om uitstoot direct te verminderen

Uitvoering diverse maatregelen

Geurmetingen
Onderzoek naar
omkasten ventilatoren

Ontwerp nieuw demperhuis

Doorstart
project

Vervolg geluidsmetingen op
detailniveau: oorzaak trilllingen

Verwachte afronding project

Plaatsing bellen op spoorwegovergangen
Evaluatie spoorstaafsmering

Ontwerpfase

Vergunning traject

In uitvoering

2023

Gerealiseerd

2024/2025

Biodiversiteit & overig

apr '22

mei '22

juni '22

juli '22

aug '22

sept '22

In voorbereidingsfase

1

Pelletfabriek:
DeNOx-installatie

2

Haalbaarheidsstudie
verminderen NOx-uitstoot
productiegassen

3

Nieuwe vegetatie
noord terrein

4

Verminderen
lichtverstrooiing

okt '22

nov '22

dec '22

jan '23

feb '23

2021

mrt '23

2022

2023

2024/2025

Ontwerpfase

Starten ontwerpfase

Start aanplanten
nieuwe vegetatie

Klachtenoverzicht
 Stof

 Geluid

 Geur
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Belangrijkste maatregelen: 2e kwartaal 2022
Stof

 De vergunning voor de onstoffings- en
DeNOXinstallatie bij de Pelletfabriek is
aangevraagd. Verder werken we hard aan de
voorbereidingen voor de start van de bouw.
 We hebben het hoofdontwerp klaar en de
vergunning aangevraagd voor de plaatsing van
een omvangrijk windscherm rond het terrein waar
de grondstoffen liggen.
 We zijn begonnen met de voorbereidingen voor
de bouw van de eerste nieuwe afzuigkap bij
Hoogoven 7. Hierna volgen er nog vijf.
 Extra en meer intensieve monitoring van
dagelijkse stofcontrole op het terrein van alle
activiteiten.

Geluid

 We hebben bij spoorwegovergangen dicht tegen
Wijk aan Zee nieuwe alarmbellen geplaatst. Deze
bellen zijn minder hoorbaar in de omgeving.
 Geluiden door alarmen bij de transportbanden
van ons grondstoffenlogistiek zijn verminderd.
De alarmen zijn waar nodig vervangen of op
de juiste manier afgesteld, waardoor onnodig
geluidsoverlast naar de omgeving wordt beperkt.
 Bij de Staalfabriek werken we aan een aanvullende
maatregel voor de primaire afzuiging. Daarmee
beogen we de bromtoon nog verder te reduceren
voor de omgeving.
 We werken aan nieuwe maatregel bij onze
schrootverwerking, om geluiden door het
vallen van schroot aan de rand van het terrein te
verminderen.

Geur

 We blijven werken aan de mechanische afdichting
van ovens bij Kooksfabriek 2. Inmiddels is al circa
25% gerealiseerd.
 De dampwasser bij Beitsbaan 22 is geïnstalleerd
en levert minder geuremissie op, echter niet
voldoende. Daarom pakken we door met
vervolgonderzoek naar mogelijk aanvullende
maatregelen.
 Bij Kooksfabriek 2 hebben we ook de centrale
drukregeling aangepast. Dit betekent dat we de
ovens beter kunnen beheersen omdat er minder
pieken en afwijkingen zijn.
 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.

PAK's

 De beoogde 50% reductie in de uitstoot van PAK's
is op basis van eerste metingen behaald.
 Afgelopen maart is een hightech milieu-installatie
bij de Koudbandwalserij in gebruik genomen
waardoor bij het gloeien van staal geen PAK's
meer vrijkomen.
 Ook hebben we afgelopen jaar hard gewerkt
aan het verder verminderen van emissies bij de
Sinterfabriek en aan de Kooksfabriek.

Actueel
Reductie van 50 procent in uitstoot PAK's gerealiseerd

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het versneld realiseren van
extra maatregelen om de uitstoot van Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen - ofwel PAK's - ten opzichte van 2019 te halveren. Eerste
metingen door onafhankelijke meetbureaus laten zien dat de beoogde
50 procent reductie in de uitstoot van PAK's ten opzichte van 2019 is
gerealiseerd voor het terrein in IJmuiden. Daarmee maakt het bedrijf de
ambitie waar die het dit jaar heeft gesteld met het verbeterprogramma
Roadmap Plus.
Klik hier voor meer informatie

Omvangrijk windscherm bij grondstofopslagen

We hebben het hoofdontwerp klaar en hebben de vergunningen
aangevraagd voor de plaatsing van een omvangrijk windscherm rond
het terrein waar de grondstoffen liggen. We beogen dit najaar te starten
met de constructie van ruim 18 meter hoog en een kilometer lang. In
2023 is het windscherm voltooid. In combinatie met andere maatregelen
uit het verbeterprogramma Roadmap Plus is de verwachting dat de
neerslag van stof in de directe woonomgeving in 2023 ten opzichte van
2021 met circa 65 procent zal verminderen.
Klik hier voor meer informatie

Verdere afname stofuitstoot bij Hoogovens

We gaan extra afzuigkappen plaatsen bij beide Hoogovens.
Het hoofdontwerp voor deze speciale systemen is afgerond
en de vergunningen zijn aangevraagd bij de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied. De start van de constructie van de eerste
installatie van Hoogoven 7 is nu gepland voor deze zomer. In totaal
zullen we dit en volgend jaar zes nieuwe afzuigkappen plaatsen.
Klik hier voor meer informatie

Circa 80% minder stofverspreiding tijdens koelen slak

Er is een nieuwe reeks slakkenputten in bedrijf genomen die zijn voorzien
van een mobiele overkapping. Dit betekent dat wij nu de complete
stroom aan converterslak overkapt koelen. Hierdoor neemt de stofverspreiding tijdens de slakverwerking nog verder af. We verwachten een
afname van circa 80 procent tijdens het koelen van deze slaksoort.
Klik hier voor meer informatie

Blog: Eerste stap voor grootste milieu-installatie ooit
Extra afzuigkappen Hoogovens
Circa 75% minder stofuitstoot bij aftappen van vloeibaar ruwijzer
Huidige situatie

2023

Tijdens het openboren en sluiten van de
aftapgaten in de hoogoven, kan er stof
langs de filters vrijkomen.

Door het plaatsen van nieuwe afzuigkappen
kunnen we het stof dat vrijkomt tijdens dit
proces nog gerichter afzuigen.

Ontstoffingsinstallatie

Ontstoffingsinstallatie

In deze blog vertellen Vincent en Marcel meer over onze voorbereidingen
voor de grootste milieu-installatie ooit: de Ontstoffings- en DeNOx
installatie bij de Pelletfabriek in IJmuiden.
Lees meer

Meer informatie?

Kijk voor verdere ontwikkelingen op www.tatasteel.nl/omgeving.
Volg onze facebookpagina
Tata Steel in Nederland (@TataSteelinNL)

Roadmap Plus: Versneld op weg naar een schone leefomgeving

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 juni 2022.
Aan de informatie op het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Tatasteel.nl/omgeving

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