
St
of

G
el

ui
d

G
eu

r
Li

ch
t

N
O

X
Roadmap 2030  Op weg naar een betere leefomgeving

Project Doel

Start bouw binnenkant hal

Start bouw binnenkant hal

Start bouw binnenkant hal

Gereed: 
koeltijden > 16 uur

operatie aangepast:
geen beschermlaag in slakpan

Proef verminderen 
converterslakstof Besluitvorming

Camera met beeldherkenning geplaatst bij tapgat HOO7 Plaatsing verduisteringsmeters

Afronding onderzoeksfase

Vervangen demper 1:
resultaat onvoldoende

Onderzoek om werking nieuwe demper te optimaliseren,
daarna plaatsing demper 2 en 3

Geleidelijke inbouw  
stootbussen Inbouw stootbussen gereed

Onderzoeksfase afgerond

Uitkomsten onderzoek 
testen in praktijk

Extra E-neuzen tot afronding 
onderzoek bij mensen thuis Extra e-neuzen op het noordterrein

Samenwerking met OD en GGD om 
data-analyses te delen en optimaliseren

Geuronderzoek met  
e-neus op drone, fase 1

Evaluatie nieuwe werkwijze

Vervangen demper 2

Analyse werking demper 1 Aanpassing demper 1 Vervangen demper 3 

Afronding onderzoeksfaseProef Verminderen dakemissies

Gereed: twee emissiepunten verwijderd

Afronding duurproef

Start asfalteren

Ombouw latexwagen
Start verbeteren wegberegening en start 

plaatsen overkappingen op afstortbanden

47% gereed42% gereed

Volledig operationeel

Volledig operationeel

Volledig operationeel

Eindmeting en evaluatieNatte wasser geïnstalleerd

Onderzoeksfase
Kooksfabriek 2 afgerond

Onderzoeksfase
Hoogovens afgerond

Start haalbaarheids-
studies KGF1 en HOO

Onderzoeksfase
Kooksfabriek 1 afgerond

Start haalbaarheids-
studie KGF2

Proef

Start ingebruikname hal

Start ingebruikname hal

Start ingebruikname hal

Kiepen op minimale
hoogte van de put

Analyse resultaten proef

Eindmeting en evaluatie duurproef

Evaluatie omwonenden Proef geluidsmetingen

Asfalteren gereed

sproeiers in het ruim aan boord van schepen

Geluidsmuur gerealiseerd
Schrootschappen met
geluidsmuren gebouwd Evaluatie omwonenden

Proefperiode nieuwe werkwijze

Testen werking milieucamera en verduisteringsmeter ovenhuisdak + camera op tapstraal

Status

Verwerking ROZA-
slak in fabriekshal 
met platte bakken 

Vervangen  
geluiddempers  
primaire afzuiging

Ovenwandrevisie 
Kooksfabriek 2 

Onderzoek en uit- 
voering vermindering 
lichtvervuiling

Onderzoek verlaging 
NOX-uitstoot

Geen grafietoverlast in Wijk aan Zee

Voorkomen zoemend geluid door  
primaire afzuiging

Vrijkomen van zwavellucht verminderen

Het verbeteren van de hemelhelderheid

Verdere verlaging van NOX-uitstoot door 
hoeveelheid stikstofverbindingen in  
Hoogoven- en Kooksgas te verlagen

Geuremissie van de Kooksfabrieken  
minimaliseren

Geen grafietoverlast in Wijk aan Zee

Geen toename van geluid door  
gecentraliseerde activiteiten  
schroothandeling

Bronherleiding bij 70% van de geurklachten

Drastische vermindering stofverspreiding 
tijdens verwerking

Geen geluidsoverlast door erupties

Geen hinderlijke geuremissie door  
ROZA-slakverwerking

Geluidsoverlast door alarm  
transportbanden verminderen

Uitstoot van zwavelverbindingen  
met ruim 75% verlagen

Stoom langs blustoren minimaliseren

Minder geluidsoverlast door stoten wagons  
door optrekken en remmen

Verminderen geuremissie bij opstoken  
van ruwijzer- en staalpannen

Stofemissie minimaliseren bij het  
uitstoten van kooks 

Piekgeluiden van het noordelijk rangeerterrein 
verder verminderen

Stofverspreiding door transportbewegingen 
zoveel mogelijk voorkomen

Geluidsoverlast verminderen door het  
noodsignaal alleen nog bij aanvang van de 
middagdienst te testen 

Verwaaiing van grof stof bij opslagplaatsen 
verminderen

0 gemiste rookemissies uit ovenhuisdaken  
om analyse te verbeteren

Verminderen fijnstofemissie

Forse vermindering dakemissies bij Hoogoven 6

Forse vermindering dakemissies

Onderzoek geur 
kooksfabrieken

Koeltijden ROZA-slak 
verlengen

Onderzoek  
piekgeluiden  
schroothandling

Uitbreiding  
e-neuzen netwerk

Onderzoek verwer-
kingsprocessen 
converterslak 

Inpandige  
verwerking  
ROZA-slak

Inpandige  
verwerking  
ROZA-slak 

Onderzoek alarmen 
transportbanden  
bij EVB

Natte wasser Hisarna

Proeven getrapt 
koelen Kooksfabriek 1

Kunststof stoot-
bussen treinwagons

Onderzoek  
verminderen geur 
Droogstand 2

Revisie kookskamers 
Kooksfabriek 2

Natuurlijke vegetatie  
als geluidwering

Asfalteren terrein-
delen slakverwerking

Verminderen  
noodsignalen 
railvervoer

Onderzoek opslagen

Dakemissies  
ovenhuis Hoogovens

Wegnemen emissie-
punten Sinterfabriek

Onderzoek verhogen 
afzuigcapaciteit 
ovenhuis

Extra afzuiginstallatie 
Staalfabriek
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Uitvoeringsplan

Besluitvorming

Metingen en monitoren

Besluitvorming

Proef kookseindtemperatuur Besluitvorming

Datastudie fase 1, model ontwikkeld
om geurbelasting te duiden

Datastudie fase 2

47% gereed42% gereed

GerealiseerdBesluitvorming In uitvoeringIn onderzoekNog niet gestart



Actueel

Klachtenoverzicht

Aanpak van klachten: juli t/m september  2020

Stof Totaal aandeel stof afkomstig van Tata Steel is afge-
nomen. De belangrijkste categorieën stof zijn ertsen 
en koolstof. Er is een duidelijke afname van het aandeel 
slakstof, met uitzondering van monsters uit week 38.

Geluid Incidenteel schrootactiviteiten en incidenteel trein 
gerelateerde handelingen (rangeren/signalen).

Geur Kooksfabriek 2, Beitsbaan Koudbandwalserij, mengers 
die vloeibaar ruwijzer vervoeren naar de Staalfabriek.

Stof  � Procesafspraken gemaakt zodat we bij de productie 
van bepaalde staalsoorten, slakpannen classificeren 
waardoor deze pannen extra zorgvuldig worden 
gemonitord en behandeld.

 � Momenteel doen we een proef met een schuim-
middel om opwaaiing en verspreiding van stof 
afkomstig van de kolen op transportbanden fors te 
verminderen.

Geluid  � We blijven onze schrootactiviteiten monitoren en meten
 �  Bij de plakkenopslag zijn geluidmeters op twee 

kranen in gebruik genomen die een waarschuwing 
geven bij geluidsniveaus die overlast kunnen veroor-
zaken. Hierdoor kan de operator mogelijke geluids-
overlast voorkomen. Voor het schrootpark kijken we 
naar de mogelijkheid voor de ingebruikname van 
een geavanceerder systeem op de kranen.  

Geur  � Bij het uitdrukken van de kooks ontsteken we de 
klimpijpen waardoor de geurbelasting bij deze bron 
is verminderd.

 �  We doen momenteel een proef waarbij we aanpas-
singen in het proces bij de Beitsbaan 22 doorvoeren 
om geurbelasting te verminderen.  
	� 	Procesafspraken aangescherpt voor locaties van 

mengers op het bedrijfsterrein waardoor geurover-
last door een verkeerde positie wordt voorkomen. 
Zie vervolgstappen onder Actueel hieronder.  

Proef om stofverspreiding van  
kolen te verminderen
Momenteel loopt er een proef met een schuim-
middel om opwaaiing en verspreiding van stof 
afkomstig van de kolen op transportbanden te 
verminderen.

Op weg van de boot naar het mengveld, hebben de 
kolen veel zogeheten valmomenten: ze vallen dan 
van de ene band op de andere. Daarbij komt stof 

vrij. We doseren water om de verspreiding van dat 
stof tegen te gaan. Deze proef moet uitwijzen of het 
schuimmiddel vooral in droge periodes met veel 
wind effectiever is dan water. 

Minder geur uit klimpijpen
Kooksfabriek 2
De geur waarvan onze buren hinder ervaren, is lastig 
te traceren en uit meerdere bronnen afkomstig. 
Eén van de oorzaken van geurhinder die nu na een 
uitgebreide analyse bekend is, is de geur die vrijkomt 
bij zogeheten klimpijpemissies bij Kooksfabriek 2. 
 
De geuremissie van deze bron verminderen we door 
de klimpijpen te ontsteken zodra de kooks gereed is 
om uit de kookskamer te drukken. Hiervoor maken 
we gebruik van een speciale ontstekingslans.  We 
kunnen de verbetering ook daadwerkelijk meten. 
Zo zien we dat de elektronische neuzen rondom dit 
werkgebied veel minder vaak een signaal afgeven.

Proef om mengers te  
voorzien van deksel
Uit een menger komt een vervelende geur vrij die 
waarneembaar kan zijn in de omgeving. Om deze 
geuroverlast te verminderen, zijn wij zeer recentelijk 
gestart met een proef om de mengers te gaan voor-
zien van een deksel. De proef zal circa 3 maanden 
duren. Ook houden we scherp toezicht op een juiste 
locatie van de mengers op het bedrijfsterrein zodat we 
geuroverlast zoveel mogelijk beperken. We zullen u op 
de hoogte houden van de voortgang van de proef.

  Stof      Geluid      Geur
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Dit inhoud van dit overzicht is met uiterste zorg samengesteld. De maatregelen in de Roadmap 2030 zijn echter continu in beweging.  
Het overzicht betreft een momentopname en is gebaseerd op de situatie van 30 september 2020.  
Tata Steel is noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor fouten of mogelijk misleidende informatie. 
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