
Achtergrond
Bruggen, treinrails, wolkenkrabbers, auto’s, 
containerschepen én windmolens: onze 
moderne wereld is er een van staal. Het 
metaal vormt een belangrijke basis voor de 
wereld zoals we die nu kennen. Maar ook in 
de toekomst zal dit belangrijk blijven en zal 
de vraag naar staal naar verwachting continu 
toenemen. Staal speelt namelijk een sleutelrol 
in belangrijke maatschappelijke vraagstukken 
voor een duurzame toekomst.  

Mobiliteit: op weg naar 
duurzaam vervoer   
Staal wordt toegepast in vrijwel alle 
belangrijke onderdelen van een auto. Van het 
chassis en de bescherming van inzittenden, 
tot aan de buitenpanelen en het interieur. Dit 
geldt nog meer voor de nieuwe generaties 
elektrische voertuigen. Denk aan het staal 
dat gebruikt wordt in de elektrische motor 
of in accu’s en batterijen. Zo helpt staal 
autofabrikanten om de volgende stappen te 
zetten in duurzame mobiliteit. 

De bouw: circulaire 
gebouwen van staal   
Wereldwijd gaat de helft van al het 
geproduceerde staal naar de bouwsector. 
Het wordt gebruikt voor een breed scala 
aan toepassingen: van de funderingen 

tot de draagconstructies, en in de vloeren en 
dak- en gevelbekleding. Door de vele 
toepassingen vind je staal ook terug in allerlei 
type gebouwen: van kantoorgebouwen, 
ziekenhuizen tot aan logistieke hallen, maar 
ook voor de bouw van bruggen. En dan 
hebben we het nog niet gehad over wat er in 
een gebouw staat.  Van de bureaus tot aan de 
stoelen, staal is  niet ver weg.  

DE KRACHT VAN STAAL 
In ons dagelijks leven kunnen we niet om staal heen. Het vormt de basis van de 
gebouwen waarin we wonen en werken, of voor de windmolens en zonnecollectoren 
waar onze groene energie vandaan komt. Ook zorgt het ervoor dat we onszelf veilig 
kunnen vervoeren en onze voedingsmiddelen langdurig kunnen bewaren. Kortom, we 
kunnen niet zonder staal. 

HYPERLOOP: VERVOER VAN DE TOEKOMST 
Met diverse partners werken we aan het vervoer van de toekomst; de Hyperloop. Dit is 
een zeer energie-efficiënte manier van transport, die bovendien geen CO2-uitstoot. Dit 
transportsysteem bestaat uit stalen buizen waaruit de lucht grotendeels is weggepompt. 
Hierdoor ontstaat een lage druk waarin ‘pods’ met personen of vracht bij snelheden tot 1.000 
km/u naar hun bestemming zweven. Tata Steel produceert het staal voor de buizen én voor 
de magnetische geleiderails van het zweefsysteem. 

  Op elk willekeurig moment ben je 

een halve meter verwijderd van staal. Het 

is niet altijd even zichtbaar, maar staal 

vormt het fundament voor alles om ons 

heen. 



De kracht van staal: factsheet

Demontabel bouwen
Om gebruik van grondstoffen te verminderen, 
werkt de industrie steeds meer toe naar 
demontabel bouwen: een gebouw zodanig 
ontwerpen en bouwen dat de onderdelen 
opnieuw gebruikt kunnen worden. Stalen 
onderdelen zijn gemakkelijk demonteerbaar 
en kunnen zonder kwaliteitsverlies worden 
hergebruikt. 

Verpakkingen: essentieel voor 
voedselbehoud    
Staal wordt ook gezien als de duurzame 
verpakkingskeuze voor de 21ste eeuw. 
Ingeblikt voedsel blijft lang goed met behoud 
van vitaminen. Daarnaast zijn stalen blikken 
goed vervormbaar en uiterst geschikt voor 
recycling. Het is het meest gerecyclede 
verpakkingsmateriaal ter wereld, in Nederland 
bijvoorbeeld met maar liefst 95 procent.

Van tractor tot heftruck    
We gebruiken veel verschillende soorten 
werktuigen en machines in onze maatschappij: 
van de boer die zijn land omploegt, tot de 
graafmachines in de bouwsector. Voor al deze 
werktuigen vormen stalen onderdelen de 
basis.  

Onze energie van morgen 
Een duurzame toekomst vraagt om nieuwe 
vormen van energie: wind, zon, water. 

Staal speelt een belangrijke rol in de 
infrastructuur die hiervoor nodig is. Denk aan 
de windmolens op zee, of de standaarden 
waarop zonnepanelen geplaatst worden. 
Maar ook de fabrieken die nodig zijn om 
waterstof te produceren.

Groen staal in een  
schone omgeving 
Staal speelt een belangrijke rol in de 
verduurzaming van onze maatschappij. Maar 
dit is alleen mogelijk als op een verantwoorde 
en duurzame manier staal wordt gemaakt. 
Daarom heeft Tata Steel in IJmuiden 
aangekondigd versneld over te stappen naar 
waterstof. Hierdoor kunnen we in 2030, 10 jaar 
eerder dan gepland, groen staal produceren en 
geven we de waterstofeconomie een enorme 
boost. Daarnaast blijven we inzetten op de 
verdere vermindering van onze impact op de 
leefomgeving met de maatregelen uit ons 
verbeterprogramma Roadmap Plus. Met dit 
programma verminderen we de emissie van 
geur, stof, geluid, zware metalen en PAK-stoffen. 
Die maatregelen zijn in 2025 allemaal afgerond.

DE KRACHT VAN STAAL
Meer weten over de toepassingen van staal? Bekijk dan de serie ‘De Kracht van Staal’, 
gemaakt in samenwerking met XTR branded content. In deze serie van artikelen en podcasts 
op het NRC-platform vertellen onafhankelijke sector experts, wetenschappers en andere 
partijen over de rol van staal in belangrijke thema’s voor onze samenleving: mobiliteit, bouw, 
verpakkingen en de energietransitie.
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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. 

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 tatasteeleurope.com
■ 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

  Per jaar gebruiken we in Nederland 

ruim 200 kiloton recyclebare stalen 

verpakkingen. Dat is gelijk aan 50.000 

olifanten.  
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