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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 converterpan

Start proef oorzaak 
en duur rookemissie LDR sensor operationeel

Afronding onderzoeksfase

vervangen demper 1

Geleidelijke inbouw  
stootbussen Inbouw stootsbussen gerealiseerd

Onderzoeksfase afgerond Start Constructie

Uitkomsten onderzoek 
testen in praktijk

Extra E-neuzen tot afronding 
onderzoek bij mensen thuis

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

Nieuwe werkwijze gereed

Verwijderen oude 
vegetatie

Realisatie van de 
duin en begroeiiing

Start verplaatsing schrootterrein

vervangen demper 2 vervangen demper 3

Afronding onderzoeksfase

Gereed: twee emissiepunten verwijderd

Duurproef

Start asfalteren Asfalteren gereed

42% gereed

Testen productieproces

Testen productieproces

Natte wasser 
geïnstalleerd

Onderzoeksfase afgerond

Testen productieproces

Besluitvorming

Buitenkant en binnenkant hal klaar

Buitenkant en binnenkant hal klaar

Buitenkant en binnenkant hal klaar

Proef beeldherkenning bunker

Plaatsing camera's

Proefperiode nieuwe werkwijze

Aanvraag vergunning

Verplaatsen zand

Beeldherkenning rookemissie operationeel

Status

Verwerking  
ROZA-slak  
in fabriekshal 

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 voorkomen

Straatverlichting vervangen door LED-verlichting

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

Geen grafietoverlast in Wijk aan Zee

Geen geluidsoverlast door activiteiten 
Velserkom en geen toename van geluid door 
gecentraliseerde activiteiten schroothandling

Geuremissie van de Kooksfabrieken  
minimaliseren

Geen grafietoverlast in Wijk aan Zee

Vaststelling van geluid

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 
voorkomen

Uitstoot van zwavelverbindingen  
met ruim 75% verlagen

Stoom en stof langs blustoren minimaliseren

Geen 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 niet meer tussen 22.00 en 6.00 uur 
te testen 

Verwaaiing van grof stof bij opslagplaatsen 
verminderen

0 gemiste rookemissies uit ovenhuisdaken  
om analyse te verbeteren en het aantal 
dakemissies te verminderen

Verminderen fijnstofemissie

50% minder dakemissies bij Hoogoven 6

50% minder dakemissie

Verwerking  
ROZA-slak in  
platte bakken

Verplaatsen  
schroothandling

Onderzoek geur 
kooksfabrieken

Koeltijden ROZA-slak 
verlengen

Onderzoek  
piekgeluiden  
schroothandling

Uitbreiding  
e-neuzen netwerk

Onderzoek verwer-
kingsprocessen 
converterslak 

Inpandige  
verwerking  
ROZA-slak

Inpandige verwer-
king 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

Milieucamera  
ovenhuis hoogovens

Wegnemen emissie-
punten Sinterfabriek

Onderzoek verhogen 
afzuigcapaciteit 
ovenhuis

Extra afzuiginstallatie 
Staalfabriek
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Actueel

Klachtenoverzicht

Aanpak van klachten 3e kwartaal 2019

Belangrijkste bronnen 
Stof Converterslakstof afkomstig van onder meer  

de slakverwerking en slakopslag. 

Geluid Nachtelijke handelingen met schroot ter plaatse van  
schrootcatering.

Geur Kooksfabrieken en andere diverse bronnen.

Genomen maatregelen 
Stof Stoppen aanbrengen van beschermlaag van 

gestolde slak in converterpan, meer bewustzijn bij 
uitvoeren handelingen. 

Geluid Stoppen met nachtelijke overslag van zwaar blok-
schroot op schrootpark.

Geur Onderzoek gestart door team van experts en opera-
tionele maatregelen doorgevoerd om geuremissie 
bij Kooksfabrieken te verminderen.

  In onderzoek: nieuw kunstduin bij slakverwerkingsterrein om stof- en geluidsemissie en het zicht op het terrein  
te verminderen.

  Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verhogen van de geluidswand bij het nieuwe schrootpark om 
geluidsverspreiding te beperken.

  Dagelijks milieutoezicht om stofverwaaiing te voorkomen, hierbij aandacht voor onder andere wegverhardingen 
en structurele afdekking van opslagen.  

  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 oktober 2019.  
Tata Steel is noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor fouten of mogelijk misleidende informatie. 

Geluid
12%

Geur
36%

Stof
52%


