
Achtergrond
Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor 
mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen 
van stikstof in de lucht die wél schadelijk 
kunnen zijn. Dit zijn stikstofoxiden (NOx: een 
verbinding van stikstof en zuurstof) en 
ammoniak (NH3: een verbinding van stikstof 
en waterstof). Stikstofoxiden komen vooral vrij 
bij verbranding van fossiele brandstoffen: 
onder andere van wegverkeer, scheepvaart en 
de industrie. Ammoniak komt vooral vrij in de 
landbouw en veeteelt.

Het RIVM heeft de stikstofdepositie in de 
Nederlandse natuur onderzocht. De grootste 
bronnen van de neerslag van stikstof in 
Natura 2000 gebieden in ons land zijn:

Waarom is dit relevant? 
De uitstoot van te veel stikstof heeft invloed 
op de luchtkwaliteit en op het milieu. Denk 
aan vermesting, als planten de stoffen uit lucht 
niet kunnen opnemen en deze in bodem, 
oppervlakte of grondwater terecht komen. 

Of denk aan verzuring, wanneer verzurende 
stoffen planten en bomen vatbaarder maken 
voor ziektes.
Wanneer stikstof neerslaat in natuurgebieden 
bevordert dat de groei van algemene 

STIKSTOF 
Stikstof is overal om ons heen. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat namelijk uit stikstof. 
Op zichzelf is stikstof niet schadelijk, maar in bepaalde vormen kan het wel impact hebben 
op de luchtkwaliteit en het milieu. Daarom kijken wij continu naar mogelijkheden om  
onze uitstoot verder te verminderen.  

46% 
Stikstof uit landbouw

6,1% 
Stikstof uit wegverkeer

 De categorie industrie is verantwoordelijk  
voor 2,1% van de totale stikstofdepositie in  
Natura 2000 gebieden in Nederland. Tata Steel 
draagt voor minder dan een kwart procent  
(0,24%) hieraan bij. 32,3% 

Stikstof uit het buitenland
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plantensoorten, ten koste van bijzondere 
soorten. Dat is met name belangrijk voor 
de zogeheten Natura 2000 gebieden, 
die op Europees niveau als waardevol 
zijn bestempeld en daarom een speciale 
beschermingsstatus hebben. Het Noord-
Hollands Duinreservaat en Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland zijn de belangrijkste 
Natura 2000 gebieden in de directe omgeving 
van het terrein van Tata Steel.

De concentratie van stikstofoxiden in de 
lucht is ook belangrijk voor de luchtkwaliteit. 
De wettelijke jaarlijkse Europese norm voor 
luchtkwaliteit is 40 ug NO2 per kubieke meter. 
Uit het Datarapport Luchtkwaliteit IJmond 
2020 (zie tabel) blijkt dat concentratie op de 
meetpunten rondom het terrein van Tata Steel 
de afgelopen jaren ver onder deze wettelijke 
grenswaarde blijft. De luchtkwaliteit in de 
IJmond voldoet daarmee aan de Europese 
normen. 

Wat doen wij?
Tata Steel streeft ernaar om de impact 
van bedrijfsprocessen op de omgeving te 
minimaliseren. De belangrijkste bronnen van 
stikstof zijn de Pelletfabriek, de Sinterfabriek 
en de Kooksfabrieken. Daarom investeren 
wij honderden miljoenen euro’s in milieu-
installaties, onder andere om de uitstoot van 
stikstof te reduceren.

De belangrijkste investering voor de 
verdere vermindering van de uitstoot van 
stikstofoxiden vanaf het Tata Steel terrein, 
is de bouw van een zogeheten DeNOx-
installatie bij de Pelletfabriek. Deze maatregel 
is onderdeel van de Roadmap Plus, een 
pakket aan maatregelen om de impact op de 
leefomgeving te verminderen. Wanneer de 
DeNox-installatie in 2025 in gebruik wordt 
genomen zal de uitstoot van NOx met zo’n 30% 
afnemen ten opzichte van de start van ons 
Roadmap verbeterprogramma in 2019.

Wij meten continu onze uitstoot van 
stikstof en rapporteren de resultaten van 
deze controles aan de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied.

Heeft u ideeën waardoor wij u beter op de hoogte kunnen houden? Laat het ons vooral weten.  
Mail naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com of kom langs bij het informatieloket in Wijk aan 

Zee. 

Op het terrein van Tata Steel komt hele  
bijzondere natuur voor, waaronder een  
kolonie oeverzwaluwen, een groep  
patrijzen en maar liefst vijf soorten  
orchideeën. Ook is het plek die omringende 
natuurgebieden verbindt. Tata Steel werkt 
samen met natuurbeheerder PWN aan 
 het verder verbeteren van de  
natuurbescherming op de site  
in IJmuiden.

30% 
minder NOx 

in 2025 

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijft u graag op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen bij Tata Steel? Bekijk dan 
de website: tatasteel.nl/omgeving. 
Hieronder een overzicht van andere 
communicatiekanalen: 

■ Website tatasteel.nl/roadmap plus
■ Informatieloket Tata Steel in de Buurt
■ Bewonerspanel Wijk aan Zee
■ Regionale krant 'Staal & IJmond'
■ Nieuwsbrief RondomStaal

Volg ons op social media:
■ Facebook: Tata Steel in Nederland
■ Twitter: @TataSteelNL
■ LinkedIn: Tata Steel in Europe
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