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De Roadmap 2030 geeft in één oogopslag 
weer hoe Tata Steel alle bronnen van
overlast de komende jaren fors vermin-
dert. De aanpak voor elke vorm van
overlast heeft een eigen kleur. Zo vormen 
de paarse bolletjes de aanpak van
stofhinder, de rode de aanpak van 
geluidshinder, de oranje de aanpak van 
hinder door geur, de groene van hinder 
door licht en de blauwe de aanpak 
van NOx-emissies. Eén nummer kan in 
meerdere bolletjes staan zoals 9 bij Stof. 
Dit betekent dat er maatregelen zijn 
uitgevoerd en wij op korte en middel-
lange termijn acties ondernemen.
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SAMENVATTING

Tata Steel neemt vanaf 2019 tot aan 2030 
meer dan 25 maatregelen om de voornaamste 
bronnen van overlast voor de omgeving aan te 
pakken. Daarmee gaat het bedrijf de overlast 
door stof, geluid, geur en licht in de komende 
jaren drastisch verminderen. 

Dit doet Tata Steel aan de hand van een nieuw, 
allesomvattend plan dat tot stand is gekomen 
na overleg met belangrijke interne en externe 
stakeholders, waaronder de omwonenden. 
Het is voor het eerst in de geschiedenis 
van het honderdjarige bedrijf dat tot een 
dergelijk veelomvattend, integraal plan wordt 
overgegaan, waarbij de directe omgeving als 
uitgangspunt wordt genomen.

Het plan bevat de oplossing voor de 
belangrijkste bronnen van overlast voor de 
omgeving. Daar waar volgens de huidige 
inzichten nog geen aantoonbare oplossing is, 
doen wij onderzoek. Ook dit is meegenomen 
in het plan. 

Onderdelen op het gebied van stofoverlast 
zijn onder andere de verwerking van slakken, 
de bouw van de nieuwe fabriekshal tegen 
grafietoverlast en de extra afzuigcapaciteit bij 
de Staalfabriek. In de aanpak tegen geluids-
overlast vervangt Tata Steel de geluiddempers 
van de Staalfabriek, onderzoekt zij het 
tegengaan van piekgeluiden bij schrothan-
deling en plaatst zij kunststofstootbussen 
op treinwagons. Tegen geuroverlast zijn we 
bezig met de revisie van de kookskamers, 
onderzoekt Tata Steel andere mogelijke 

bronnen bij de Kooksfabrieken en breidt zij het 
E-neuzennetwerk uit op het terrein. De overlast 
door licht vermindert zij binnen de geldende 
veiligheidsmarges met 100 procent.

De financiering van de Roadmap 2030 zal 
integraal onderdeel uitmaken van de bedrijfs-
voering en wordt meegenomen in de reguliere 
budgettering. De omvang van het plan vraagt 
om een gefaseerde aanpak. Daarnaast is 
eerder aangekondigd dat Tata Steel zich 
committeert aan een extra investering van 
honderd miljoen euro om de stofoverlast 
aan te pakken. Het gaat dan onder meer om 
het aanpakken van grafietoverlast door het 
bouwen van een fabriekshal en het realiseren 
van een oplossing voor de verwerking van 
converterslak bij Harsco.

Tata Steel informeert omwonenden en andere 
belanghebbenden over de voortgang van het 
plan en de keuzes die zij maakt om de overlast 
te verminderen. 
 
Daarnaast introduceert Tata Steel een jaarlijks 
voortgangsrapport waarin de realisatie van de 
projecten, inclusief de impact van de uitge-
voerde maatregelen wordt toegelicht.

Tata Steel realiseert forse vermindering van overlast met 
een allesomvattend plan.

Roadmap 2030   Op weg naar een betere leefomgeving
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INLEIDING

Wij zijn trots op onze plek in de samenleving, 
maar ons ook zeer bewust van onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid, ook gezien 
de belasting van de omgeving door onze 
activiteiten.

Het is ons doel om dag in dag uit, jaar in jaar uit 
verbeteringen door te voeren om zo de overlast 
door stof, geur, geluid en licht terug te dringen. 
Daarom presenteert Tata Steel een integraal 
plan met het overzicht van concrete maat- 
regelen om in de komende jaren de overlast 
voor de omgeving zoveel mogelijk terug te 
dringen.

De aanleiding voor dit integrale plan is mede 
de grafietoverlast die vorig jaar ontstond, in 
Wijk aan Zee. Na overleg met onder meer 
direct omwonenden en de provincie is hierop 
het besluit genomen de overlast integraal aan 
te pakken. Hiervoor heeft Tata Steel ook een 
speciale Taskforce opgericht.

De Roadmap 2030 is een integrale aanpak om 
de belangrijkste bronnen van overlast structu-
reel aan te pakken en daarmee de leefomgeving 
te verbeteren:

■	 In dit plan is de omgeving het uitgangs-
punt voor het handelen door Tata Steel.

Tata Steel en de IJmond zijn al honderd jaar onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.
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2. Inleiding

■	 De integrale benadering betekent dat de 
belangrijkste bronnen van overlast door 
stof, geluid, geur en licht worden aange-
pakt. Daarnaast is bij alle projecten voor 
onderhoud, vernieuwing en uitbreiding 
het terugdringen van overlast een vast 
criterium. 

■	 Tata Steel zal de voortgang van de 
maatregelen monitoren. Op basis van 
deze resultaten zullen wij onze plannen 
bijstellen wanneer nodig. Dit alles doen 
wij in samenspraak met de omgeving. 

■	 Wij publiceren jaarlijks een rapport waarin 
de voortgang van de maatregelen wordt 
gecommuniceerd.

Dit plan gaat uit van een aanpak van overlast bij 
de bron. Dit doen wij op basis van nieuwe tech-
nologische en maatschappelijke inzichten en 
innovatieve ontwikkelingen. Daarbij gebruiken 
wij ook milieumeldingen, meetresultaten en de 
klachten van de omgeving als basis voor ons 
handelen. 

Tata Steel is al decennia bezig met verbeterin-
gen. Op allerlei gebieden. Dat geldt ook voor 
ons veiligheids- en milieubeleid. Ons klimaat-
plan wordt uitgevoerd in de context van de 
klimaatdoelstellingen van Parijs en de transitie 
naar een circulaire economie. Het product staal 
is 100 procent recyclebaar en daarmee een 
van de meest duurzame materialen ter wereld. 
Wij zetten voor 2050 in op een CO2-neutrale 
staalproductie in IJmuiden.

Omgevingsmaatregelen zijn een integraal deel 
van onze operatie geworden. Met de Roadmap 
2030 gaan wij de overlast die de omgeving 
ondervindt, verder terugdringen. Voor en 
samen met onze omgeving.  

Het terrein van Tata Steel is 750 hectare groot en heeft 
daarmee de omvang van de stad Bussum. Een plek waar 
iedere dag duizenden mensen werken; meer dan negendui-
zend eigen medewerkers en tweeduizend toeleveranciers. 
Een terrein met 100 kilometer aan eigen treinspoor, 80 kilo-
meter weg en 55 kilometer transportbanden. Er wordt jaarlijks 
circa 7 miljoen ton staal geproduceerd, iedere dag weer, waar 
vele bedrijven wereldwijd honderden producten, machines, 
installaties en bouwwerken van maken.
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Hal tegen grafietoverlast (maatregel 2, hoofdstuk Stof)
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AANPAK OVERLAST

Roadmap 2030   Op weg naar een betere leefomgeving

De onderwerpen zijn opgedeeld in vier 
categorieën: stof, geluid, geur en licht. Er is 
een fasering aangebracht in de aanpak op de 
korte en middellange termijn. De nummers 
van de maatregelen komen overeen met de 
nummers op de uitvouwkaart aan het begin 
van het boekje.

De Roadmap 2030 bevat een allesomvattende aanpak van 
de belangrijkste bronnen van overlast met de grootste 
impact op de omgeving.
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Stof

Bij de productie van staal komt zowel grof stof 
als fijnstof vrij. Het fijnstof komt voornamelijk 
vrij bij verbrandingsprocessen in de Sinter- en 
Pelletfabriek, de Kooksfabrieken en de Staalfa-
briek. Het grof stof is voornamelijk afkomstig 
van de slakverwerking bij Harsco. Ook vanaf 
andere open bronnen, zoals de opslagplekken 
en de wegen, wordt grof stof verspreid. 

Bij stof wordt onderscheid gemaakt tussen grof 
stof (>10µm) en fijnstof (PM10: <10µm). Grof 
stof veroorzaakt in de nabije omgeving hinder 
en heeft in tegenstelling tot fijnstof minder 
invloed op de luchtkwaliteit en gezondheid 
omdat dit niet kan worden ingeademd. 
 
De emissie van stof moet voldoen aan 
emissie-eisen die algemeen geldend zijn of 
opgenomen zijn in onze vergunning. Tata 
Steel monitort de uitstoot van totaal stof (de 
som van fijn en grof stof) en die van fijnstof. 
Daaruit blijkt dat voldaan wordt aan de wet- en 
regelgeving.

Om de emissie van grof stof en fijnstof te 
verminderen, zijn in het verleden verschillende 
maatregelen genomen. Zo worden alle 
significante emissiepunten bij alle fabrieken 
droog of nat ontstoft. Er zijn honderden 
emissiepunten waar reinigingsinstallaties staan, 
waardoor de uitstoot van stof wordt beperkt. 
Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn de 
rookgasreiniging en de ruimte-ontstoffing van 
de Sinterfabriek en de ontstoffingsinstallaties 
bij de Kooksfabrieken en bij de Staalfabriek. 

Naast technische maatregelen bij installaties 
zorgen wij ook dat verwaaiing van stof zoveel 
mogelijk wordt voorkomen door het afdekken 
van opslagplekken, het gebruik van banden- 
reinigingsinstallaties en het vegen van wegen. 

Totaal stof % (grof stof + fijnstof) Fijnstof (<10 micrometer) %

Aanpak stofverspreiding bij alle bronnen

■		

Sinds 2012 is de emissie
van fijnstof met meer dan

25% gedaald.

Emissie 2012 = 100%

4. Aanpak - Stof
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In het Datarapport luchtkwaliteit IJmond van
juni 2018 is te zien dat de jaargemiddelde 
concentratie van PM2.5 en PM10, het fijnstof 
dat invloed heeft op de leefomgeving en de 
gezondheid, rondom Tata Steel is verminderd. 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
advieswaarden verschillen van de geldende 
Europese grenswaarden. 

De WHO heeft in 2005 advieswaarden voor 
onder andere PM10 en PM2.5 gepubliceerd, 
gericht op de verbetering van de luchtkwali-
teit op de lange termijn. Dit zijn streefwaarden 
en geen wettelijk bindende grenswaarden. 
De Europese grenswaarden zijn wettelijk 
bindend en sinds 2004 zijn in de omgeving 

van Tata Steel alle waarden onder de Europese 
gestelde norm.

De zeezout correctie is de correctie die op 
maximaal vier dagen per jaar mag worden 
toegepast  op de concentratie PM10 om te 
corrigeren voor de aanwezigheid van zeezout. 
Zeezout is van nature aanwezig in de lucht en 
is niet schadelijk voor de mens. De correctie 
verschilt per locatie. Voor de omgeving 
IJmond is deze -4 µg/m3.

In ons meerjarenplan is een aantal maatrege-
len opgenomen waarmee wij de uitstoot van 
grof stof en fijnstof fors gaan reduceren.
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Bron: Datarapport Luchtkwaliteit IJmond, GGD Amsterdam, Amsterdam (juni 2018)
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PM2.5 Jaargemiddelde µg/m3

PM10 Jaargemiddelde µg/m3 (exclusief zeezout correcties)

Aanpak stofverspreiding bij 
verwerking slakken
1.  Verwerking ROZA-slak binnen in  

fabriekshal
 De verspreiding van grafiethoudend 

stof nemen wij volledig weg door de 
ROZA-slak vanaf april 2020 binnen in een 
nieuwe fabriekshal bij Harsco te verwer-
ken. De verwerking van ROZA-slak is een 
belangrijke oorzaak van stofoverlast. In de 
fabriekshal installeren wij een afzuig- en 
filterinstallatie. Onlangs is het startsein 
voor de bouw hiervan gegeven. Deze 
nieuwe werkwijze vraagt ook om een 
investering in de Staalfabriek: de aanschaf 
van op maat gemaakte platte bakken 
om de slak veilig in de fabriek te kunnen 
verwerken, nieuwe transportmiddelen en 
een verbouwing in de fabriek.

2.  Koeltijden ROZA-slak verlengen
 Totdat de nieuwe fabriekshal er staat, 

neemt Tata Steel sinds 2018 een aantal 
maatregelen om het risico op verspreiding 
van grafiethoudend stof te verkleinen. 
Eén daarvan is het verlengen van de 
koeltijd door de uitbreiding van het aantal 
slakpannen, waardoor de ROZA-slak 
langer en beter kan afkoelen. Een aantal 
extra pannen is inmiddels in gebruik. Door 
de langere afkoeling neemt de kans af dat 
er grafiethoudend stof vrijkomt tijdens het 
kiepen van de slakpan bij Harsco.

3.  Productie- en verwerkingsprocessen 
converterslak 

 Uit analyse blijkt dat de verwerking van 
converterslak tot veel stofklachten leidt. 
Tata Steel is daarom samen met Harsco 
een onderzoek gestart, waarbij wij kijken 
naar de aanpassingen die mogelijk zijn 
in de huidige productie- én verwerkings-
processen. De eerste resultaten hiervan 
worden binnen 6 tot 9 maanden verwacht. 

Tegelijkertijd onderzoeken wij mogelijkheden 
voor nieuwe, alternatieve verwerkingspro-
cessen. Dit nadere onderzoek duurt naar 
verwachting 12 tot 24 maanden, omdat 
deze technieken vooralsnog niet bij andere 
staalbedrijven worden toegepast. Tijdens dit 
onderzoek is het belangrijkste doel het mini-
maliseren van de stofoverlast tijdens verwer-
king. Hergebruik van de grote hoeveelheden 
slak is onderdeel van de oplossing. Tata Steel 
onderzoekt samen met de TU Eindhoven de 
mogelijkheden om converterslak te gebruiken 
als hoogwaardig circulair bouwmateriaal en 
voor eventuele andere toepassingen. 

Uiteindelijk wordt gekozen voor één of 
meerdere technieken voor converterslakver-
werking. Vergunningverlening en de bouw 
van eventuele nieuwe installaties die hiervoor 
nodig zijn, duren naar verwachting 12 tot 
24 maanden nadat het besluit tot de imple-
mentatie van één of meerdere technieken is 
genomen.

 

4. Aanpak - Stof
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4. Uitgevoerde maatregelen slakverwerking 
 
2017 Steamboxen converterslak 
Een groot deel van het converterslak 
verwerken wij sinds 2017 in steamboxen. 
Dit betekent dat wij tijdens het koelproces 
de converterslak afdekken met een 
gesloten kap. Dit voorkomt dat de stoom, 
die vrijkomt bij het koelen van de slak met 
water, zich verspreidt in de omgeving. 80 
procent van het converterslak verwerken 
wij inmiddels in een steambox. Daardoor 
treedt geen stofverspreiding meer op bij 
een groot deel van de converterslakver-
werking. Toch blijft de omgeving overlast 
ervaren. Daarom loopt er een vervolgon-
derzoek.

 Voor meer informatie zie maatregel 3
 

2015 Watervernevelingsinstallatie 
ROZA-slak 
Inzet van een waternevelinstallatie bij 
het kiepen van ROZA-slak bij Harsco om 
stofverspreiding tegen te gaan. 
 
2014 Inpandige koeling van slobslak 
Sinds 2014 wordt slobslak inpandig ge-
koeld voordat wij het verwerken. Dit slak 
ontstaat als de converter overkookt. Door 
deze slak in een gebouw af te koelen met 
‘douches’ wordt de slak goed bevochtigd 
en is dit risico sterk verminderd. 

Aanpak stofverspreiding 
Kooksfabrieken

5. Proeven getrapt koelen Kooksfabriek 1 
bij blustoren 11 
In een blustoren wordt kooks geblust 
en uit de stoom die daarbij ontstaat, 
worden zoveel mogelijk stofdeeltjes 
gehaald. Momenteel doen wij een proef 
met trapsgewijs blussen, waarbij wij het 
koelwater niet in één keer op de uitgesto-
ten kooks storten, maar in opeenvolgende 
fasen. Dit geeft een beter gecontroleerde 
stoomontwikkeling. Doordat zo alle stoom 
via de blustoren met zijn stofvangers gaat, 
vindt minder stofverspreiding plaats. Als 
de resultaten van de proef de afname van 
stofverspreiding bevestigen, gaan wij over 
op deze werkwijze.  

6. Revisie kookskamers Kooksfabriek 2 
Als de inhoud van de oven niet gelijkmatig 
verwarmd wordt, kan het voorkomen dat 
delen van de kooks niet volledig gaar zijn. 
Dan kan er rook en stof vrijkomen als de 
kooks uit de oven komt. Daarom zijn wij 
bezig met de revisie van de wanden van 
alle kookskamers van Kooksfabriek 2 om 

Roadmap 2030   Op weg naar een betere leefomgeving
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 ervoor te zorgen dat de kolen gelijkmatig 
gegaard worden. Dit zorgt voor minder 
emissies tijdens het garingsproces en 
voorkomt rookontwikkeling en stofver-
spreiding bij het uitstoten van de kooks. 
In totaal gaat het om de revisie van 108 
ovens. Wij hebben de mogelijkheid om 10 
tot 14 ovenwanden per jaar te vernieuwen.

7. Optimalisatie garingsproces  
kooksfabrieken 
In 2018 is ook een aantal andere maatrege-
len genomen om de garing van de kooks 
te optimaliseren. Zo is de eindtemperatuur 
van de kooks verhoogd, waardoor de 
garing beter verloopt. Ook zijn minder 
goed werkende branders gerepareerd 
en is het stookgassysteem preventief 
schoongemaakt om te voorkomen dat 
verontreiniging tot problemen kan leiden. 
Dit alles zorgt voor minder rookontwikke-
ling en dus minder stofverspreiding.

Aanpak stofverspreiding 
vanaf terrein Harsco
8. Asfalteren terreindelen  

Harsco gaat de belangrijkste onverharde 
wegen en terreindelen asfalteren. Dit om 
op het terrein, waar verschillende slak-
soorten worden verwerkt, verspreiding 
van het stof door transportbewegingen 
zoveel mogelijk te voorkomen. Asfalteren 
betekent ook dat het in de toekomst mo-
gelijk is om met energiezuinige voertuigen 
te gaan rijden. Bovendien is het terrein 
eenvoudiger schoon te houden. 

 

Aanpak stofverspreiding  
bij opslagen

9. Stofverspreiding opslagen  
Wij onderzoeken momenteel hoe stofver-
spreiding bij de opslagplaatsen op ons 
terrein te voorkomen is. Verschillende 
oplossingen worden grondig bestudeerd. 
De oplossing moet geschikt zijn voor alle 
meteorologische omstandigheden. Besluit-
vorming zal op korte termijn plaatsvinden, 
waarna de uitvoering van de technische of 
operationele oplossing plaatsvindt. Tot die 
tijd nemen wij met een gestructureerde 
operationele aanpak maatregelen om 
verwaaiing te voorkomen.

10. Uitgevoerde maatregelen  
grondstofopslagen 
Sinds 2018 dekken wij onze grondstof- 
opslagplaatsen af met cellulose in plaats 
van latex. Cellulose biedt een sterker 
omhulsel, waardoor de kans kleiner is dat 
stof zich door harde wind of bij extreme 
droogte verspreidt. Ook houden wij continu 
de invloeden van de weersomstandigheden 
op onze installaties bij de opslagvelden 
in de gaten. Hierdoor kunnen wij onze 
installaties en processen tijdig voorbereiden 
en wordt het op- en verwaaien van stof 
zoveel mogelijk voorkomen. 

4. Aanpak - Stof
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Aanpak stofverspreiding  
bij de hoogovens

 
 Bij de hoogovens zijn de aftapgaten en 

goten, waardoor het ruwijzer en de slak 
naar de menger stromen, voorzien van 
afzuigkappen. Als de aftapgaten openen 
of sluiten, draait de afzuigkap weg, waar-
door de afzuigcapaciteit van stof tijdelijk 
vermindert. Soms komt daar stof bij vrij, 
voornamelijk ijzeroxide. Dit zorgt voor een 
roodbruine wolk boven het ovenhuisdak.

11. Milieucamera ovenhuis hoogovens 
In 2015 zijn er watermistinstallaties 
geplaatst bij Hoogoven 7 tegen stofuit-
stoot. In aanvulling op deze maatregelen 
plaatsen wij hightech milieucamera’s 
in beide hoogovens. Op deze manier 
kunnen wij beter analyseren of en op 
welke momenten stof vrijkomt uit de 
ovenhuisdaken met als doel onze analyse 
te verbeteren en in de nabije toekomst het 
aantal emissies te verminderen. 

12. Watermistinstallaties ovenhuis 
Hoogoven 7 
Sinds 2015 onderdrukken de water-
mistinstallaties boven de tapgaten van 
Hoogoven 7 emissies van rook en stof uit 
de ovenhuisdaken.

13. Verhogen afzuigcapaciteit ovenhuis 
Om de afzuigcapaciteit tijdens het 
openen en sluiten van de tapgaten bij het 
ovenhuis van Hoogoven 6 te verhogen, 
worden verschillende technieken onder-
zocht op effectiviteit. Wij hopen hier op 
korte termijn een besluit over te nemen. 
De uitvoering vindt plaats tijdens de grote 
onderhoudsbeurt die nog wordt gepland. 

Aanpak stofverspreiding bij 
de Sinterfabriek
14. Wegnemen emissiepunten bij de 

Sinterfabriek 
De Sinterfabriek is in de periode 2011-2013 
voorzien van doekfilterinstallaties, een  
aanzienlijke investering, waardoor de 
emissie van stof substantieel is gedaald 
(zie grafieken pagina 11) Verder nemen wij 
binnenkort twee emissiepunten weg. 

Aanpak stofverspreiding bij 
de Staalfabriek
15. Extra afzuiginstallatie Staalfabriek  

De Staalfabriek krijgt in 2022 een extra 
afzuiginstallatie, zodat rookgassen met 
stof tijdens het kiepen van ruwijzer in de 
converter beter afgezogen worden en er 
minder stof via het dak vrijkomt. 

16. Dakemissies Staalfabriek  
In 2017 en 2018 hebben wij in de Staalfa-
briek diverse maatregelen genomen om 
het aantal dakemissies, in de omgeving 
zichtbaar als een bruine wolk, te vermin-
deren. Deze emissies ontstaan tijdens 
afwijkingen in het converterproces, waarbij 
het voor kan komen dat de afzuigcapaciteit 
onvoldoende is. Wij spreken van dakemis-
sies als de uitstoot niet via de schoorstenen, 
maar via het gedeeltelijke open dak naar 
buiten komt.  

Roadmap 2030   Op weg naar een betere leefomgeving
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 Wij hebben technische maatregelen geno-
men om de lokale afzuiging van emissies te 
verhogen en daardoor emissies uit het dak 
te voorkomen:

 
■		 De stroomlimieten van de ventilatoren 

zijn aangepast, waardoor ze meer stof 
afzuigen.

■		 De software die bij de secundaire afzui-
ging regelt welke kleppen open moeten 
staan, is aangepast voor maximale 
afzuiging boven de converters.

 Ook hebben wij de ruwijzerinzet in de 
converter geautomatiseerd. De ruwijzer 
pan staat nu altijd op de juiste positie en de 
converter draait automatisch mee met het 
tappen van de ruwijzer pan. Hierdoor wordt 
stof optimaal afgezogen.

Aanpak stofverspreiding bij 
de Pelletfabriek

17. Natte wassers Pelletfabriek  
De Duconwassers bij de Pelletfabriek, ook 
wel ‘natte wassers’ genoemd, verwijderen 
aanwezig stof uit de gasstroom van de 
zeverij. In 2018 is de werking van deze 
natte wassers geoptimaliseerd, waardoor 
de stofemissie met meer dan 25 procent is 
verlaagd. 
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Veel van onze activiteiten maken geluid, net 
zoals dat het geval is bij spoorwegen of groot-
schalige bouwprojecten. De activiteiten aan 
de rand van ons terrein, zoals het walsen van 
staal, handelingen met schrot en het rangeren 
van treinen, kunnen soms hoorbaar zijn in de 
omgeving.

Dit kan worden veroorzaakt door een piek-
geluid: een kortdurende verhoging van het 
geluidsniveau. Het kan echter ook het gevolg 
zijn van de weersomstandigheden, zoals de 
windrichting, waardoor ons normale geluids- 
niveau ineens opvalt. Uiteraard nemen wij al 
sinds jaar en dag maatregelen om geluidsover-
last te beperken. Zo hebben wij onze installaties 
op meerdere plaatsen voorzien van geluiddem-
pers, maken wij gebruik van geluidafscherming 
en hebben wij onze transportmiddelen voorzien 
van zogenaamde ‘schorre kikkers’. Bij vervanging 
van installaties gebruiken wij de meest moderne 
technieken om de overlast van geluid zoveel 
mogelijk te beperken. Ook controleren wij 
periodiek of het geluid van onze installaties 
voldoet aan het met de overheid overeengeko-
men geluidsniveau.

Het totaal van de geluidsbronnen blijft binnen 
de wettelijke normen. 
De grootste geïdentificeerde bron van geluid is 
momenteel de primaire afzuiginginstallatie bij 
de Staalfabriek. Eind 2019 starten wij hier met 
het vervangen van de geluiddempers. 

Rond de rand van ons terrein zijn zeven 
vergunningspunten gelegen. Op drie van de 
vergunningspunten wordt permanent gemeten 
of ons geluid binnen de grenswaarden blijft. 
IP2 is het meetpunt in Wijk aan Zee, IP8 is het 
meetpunt in Beverwijk en IP14 is het meetpunt 
in IJmuiden. IP14 is in plaats van IP16 geplaatst 
in verband met de bouw van de nieuwe sluis en 
het niet meer beschikbaar zijn van de locatie. 
Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde 
nachtwaarden per jaar weer ten opzichte van 
de vergunde waarden op de verschillende 
meetpunten. 

Geluid

Vergunnings- 
punten geluid

■   De nachtwaarden (23 - 7 uur) zijn strenger dan de dagwaarden.
■   2019 loopt tot 1 mei.

Sinds 2008 voldoet Tata Steel 
aan de gestelde normen.
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Aanzienlijke vermindering nachtelijke geluidsoverlast
(d

B)
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 = Vergunningspunt

Aanpak geluid 
1. Vervangen geluiddempers primaire 

afzuiging Staalfabriek 
Bij de Staalfabriek gaan wij de geluid-
dempers van de primaire afzuiginstallatie 
vervangen. Dit neemt het zoemende 
geluid weg dat omwonenden nu nog 
kunnen horen, vooral ’s nachts. De 
primaire afzuiginstallatie zuigt het stof af 
dat vrijkomt bij het staalmaakproces in de 
converter.

2. Omkasten geluiddemping Staalfabriek 
In 2014 is een gebouw geplaatst om de 
ventilator van de primaire afzuiging in 
de Staalfabriek. Dit heeft een verlaging 
van het geluidsniveau met 10 decibel 
opgeleverd.

3. Verplaatsing schrothandeling 
Na de zomer verplaatsen wij een deel van 
de schrothandeling Velserkom naar het 
midden van ons terrein, waardoor minder 
geluid voor de omgeving hoorbaar is 
(IJmuiden). Schrot is staal dat wij herge-
bruiken bij de Staalfabriek. De geluids-
hinder ontstaat als het schrot met kranen 
wordt opgepakt en neergelegd.

4. Onderzoek piekgeluiden  
schrothandeling 
In 2020 gaan wij via geluidsmetingen 
vaststellen wat het effect is geweest van 
de verplaatsing van de schrothandeling. 
Wij onderzoeken welke geluidsemissie nog 
plaatsvindt bij schrothandeling en welke 
aanvullende maatregelen mogelijk zijn om 
de geluidsemissie verder te verminderen. 

IP14

IP2

IP8

4. Aanpak - Geluid
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5. Inpandige verwerking ROZA-slak 
Vanaf april 2020 gaan we de ROZA-slak 
verwerken in een fabriekshal. Bij dit nieuw 
ontwikkelde proces kunnen wij de platen 
ROZA-slak makkelijk breken. Hierdoor 
zal er minder geluidsoverlast zijn voor de 
omgeving. Zie maatregel 1 in hoofdstuk 
Stof.

6. Onderzoek en besluitvorming alarmen 
transportbanden 
Tata Steel onderzoekt hoe geluidsoverlast 
door de alarmen (ie-oe, het tweetonig sig-
naal) op transportbanden voorkomen kan 
worden. Deze alarmen gaan af als de trans-
portbanden bij de afdeling Grondstoffen-
logistiek gaan lopen en zijn daarmee een 
belangrijke veiligheidswaarschuwing voor 
de mensen die in het gebied werken. Op 
de middellange termijn volgt een besluit 
over de meest effectieve oplossing.

7. Kunststof stootbussen treinwagons 
Bij Tata Steel vervoeren verschillende 
typen treinwagons de rollen staal over 
het terrein. Enkele typen zijn onderling 
aanelkaarvast gekoppeld met een stang 
die ervoor zorgt dat de wagons soepel 
ten opzichte van elkaar over het spoor 
bewegen. De koppelstang bevat om die 

reden speling. Op deze manier worden 
de wagons uit elkaar getrokken bij het 
optrekken van de trein en komen ze dich-
terbij elkaar bij het remmen van de trein. 
Dit levert piekgeluiden op. Om de speling 
tussen koppelstang en treinwagon op te 
heffen, is een kunststof bus ontwikkeld die 
inmiddels in de helft van de wagonsets 
is ingebouwd. De geluidsoverlast neemt 
hierdoor af en het inbouwen van de kunst-
stof stootbussen in de overige wagonsets 
staat gepland voor dit jaar. 

8. Natuurlijke vegetatie als geluidswering 
Om de piekgeluiden van het noordelijke 
rangeerterrein verder te reduceren, onder-
zoekt Tata Steel de mogelijkheden voor 
geluidsafscherming. Een oplossing in de 
vorm van lage duinen en natuurlijke maar 
dichtere vegetatie geniet de voorkeur. 
Op korte termijn nemen wij hierover een 
besluit.

9. Noodsignalen verminderen 
Bij het starten van iedere wacht test  
Tata Steel het noodsignaal van de locomo-
tieven. Dit is een belangrijke veiligheids-
maatregel. Een noodsignaal klinkt hard 
en de omgeving kan hierdoor overlast 
ondervinden. In de afgelopen jaren zijn 
al stappen genomen om de test zo kort 
mogelijk te laten duren. Er loopt nu een 
onderzoek of wij de frequentie van testen 
kunnen terugbrengen. In 2020 besluiten 
wij welke oplossing het meest effectief is.

10. Schorre kikkers 
Bij het achteruitrijden maken vrachtwa-
gens en heftrucks een piepend geluid, een 
veiligheidswaarschuwing. Dit geluid werd 
als zeer hinderlijk ervaren door de omge-
ving. Om dit op te lossen hebben wij in de 
afgelopen jaren op al het wegtransport bij 
Harsco en het havengebied het piepende 
geluid vervangen door het geluid van een 
‘schorre kikker’, een meer natuurlijk geluid.
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Geur

Bij grote industrieën, ook bij staalbedrijven, 
komen allerlei geuren vrij. Geur kan voor de 
omgeving overlast veroorzaken. De mate van 
overlast hangt af van de sterkte, de aard en de 
frequentie van de geur. Wij realiseren ons dat 
sommige geuren die incidenteel vrijkomen, 
onaangenaam zijn. 
 
Tata Steel beschikt op dit moment over 
een netwerk van 28 elektronische neuzen 
(E-neuzen) die zowel op als buiten het terrein 
opgesteld staan. Een elektronische neus is een 
hulpmiddel om informatie te verzamelen over 
de effecten van geuremissies in de omgeving. 
Dit helpt bij het opsporen van de waarschijn-
lijke bronnen, waardoor wij maatregelen 
tegen geuroverlast kunnen nemen.  Enkele 
voorbeelden van genomen maatregelen 

zijn de aanpassing van de samenstelling van 
walsolie van de koudwalsen 11 en 12 van de 
verpakkingsstaalfabriek, het plaatsen van een 
sifon in de wasstraat van Kooksfabriek 2 en 
de rookgascondensatie bij de granulatie van 
Hoogoven 7. Deze maatregelen hebben geleid 
tot een afname van de geuremissie met 24 
procent. 

De grootste geurbronnen zijn de kooksfabrie-
ken. Hier is al een aantal maatregelen inge-
voerd en er loopt momenteel een onderzoek 
naar overige bronnen van geurverspreiding om 
de overlast drastisch te verminderen.

Onderstaande afbeelding geeft de locaties aan 
waar onze E-neuzen geplaatst zijn.

Vermindering zwavelgeur hoogste prioriteit
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Aanpak geur kooksfabrieken
1. Revisie kookskamers Kooksfabriek 2 

In de kooksovens worden kolen onder een 
hoge temperatuur gegaard tot kooks, een 
belangrijke brandstof voor de hoogovens. 
Als de inhoud van de oven niet overal gelijk-
matig verwarmd wordt, kan het voorkomen 
dat delen van de kooks niet volledig gaar 
zijn. Als de kooks uit de oven komt kan er 
een zwavellucht vrijkomen. Wij zijn bezig 
met de revisie van de ovenwanden van 
alle kookskamers om de garing van kooks 
te optimaliseren en de zwavelgeur te 
voorkomen. In totaal gaat het om de revisie 
van 108 ovens. Wij hebben de mogelijkheid 
om 10 tot 14 ovenwanden per jaar te 
vernieuwen. Zie maatregel 6 in hoofdstuk 
Stof.

2. Onderzoek en besluitvorming geur 
kooksfabrieken 
In 2019 zijn wij een onderzoek gestart 
om alle bronnen van geuremissie bij 
de kooksfabrieken te achterhalen en te 

analyseren. Zodra dit overzicht compleet 
is, stellen wij direct een plan van aanpak op 
om de geïdentificeerde bronnen van geur 
aan te pakken. 

3. Uitgevoerde maatregelen  
kooksfabrieken 
 
2017 
Bij Kooksfabriek 2 is de monitoring uitge-
breid met camera’s en E-neuzen, waardoor 
wij meer inzicht krijgen op geurontwikke-
ling en dit beter kunnen voorkomen. 
 
2018 
Bij Kooksfabriek 2 is geïnvesteerd in een 
nieuwe nagaskoeler volgens de laatste 
stand der techniek. Door betere koeling 
worden meer zwavelverbindingen uit het 
gas verwijderd. 

 2018 
Bij Kooksfabriek 2 is Blustoren 21 
gerenoveerd. Door optimalisatie van de 
blussing, komt er minder geur vrij.
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 2018 
Diverse maatregelen die zijn genomen, 
zijn er op gericht om de garing van kooks 
te optimaliseren. Zo is de kookseind-
temperatuur verhoogd, waardoor de 
garing beter verloopt, de minder goed 
werkende branders zijn gerepareerd 
en het stookgassysteem is preventief 
schoongemaakt. Dit alles resulteert in 
minder rookontwikkeling en daarmee ook 
in minder geuremissie. 

Aanpak geur overige bronnen
4. Uitbreiding E-neuzennetwerk 

Tata Steel heeft 28 vaste en 3 mobiele 
E-neuzen. De E-neuzen geven informatie 
over de veranderingen in de luchtsamen- 
stelling, waardoor wij beter kunnen 
bepalen wat de bron is. Dit is belangrijk 
om gerichte en effectieve maatregelen te 
nemen die de overlast tegengaan.  

 Wij breiden ons E-neuzennetwerk uit met 
twee extra neuzen op het noordterrein 
om vast te stellen of hier bronnen zijn die 
geuroverlast veroorzaken in de omgeving. 
Bij Harsco komen drie extra E-neuzen om 
vast te stellen of er sprake is van één of 
meerdere geurbronnen.  

 Als uit onderzoek blijkt dat bij activiteiten 
op het noordterrein of bij Harsco geur 
vrijkomt die kan leiden tot overlast voor 
de omgeving, zal onderzocht worden 
welke maatregelen geschikt zijn om deze 
geuremissie te verminderen.

5. Inpandige verwerking ROZA-slak 
Vanaf april 2020 gaan we de ROZA-slak 
verwerken in een fabriekshal. Bij dit nieuw 
ontwikkelde proces kunnen wij de platen 
ROZA-slak makkelijk breken. Hierdoor zal er 
minder geuroverlast zijn voor de omgeving. 
Zie maatregel 1 in hoofdstuk Stof.

6. Natte wasser HIsarna 
Bij HIsarna® komt op korte termijn een 
zogeheten ‘natte wasser’, die zwavelver-
bindingen afvangt en omzet. Deze wasser 
zal de uitstoot van zwavelverbindingen 
met ruim 75% verlagen. Daardoor komt er 
minder geur vrij.

7. Verminderen geur Droogstandinstallatie
 Tijdens het opstoken van ruwijzer- en 

staalpannen kan er geur vrijkomen. 
Dat opstoken gebeurt op een droog-
standinstallatie na het vervangen van de 
bemetseling van een pan. In 2018 is door 
het verbeteren van de bedrijfsvoering, 
het vrijkomen van geur bij Droogstand 1 
verminderd. 

 De situatie bij Droogstand 2 is anders dan 
bij Droogstand 1. Bij deze installatie doen 
wij een apart onderzoek naar de mogelijk-
heden om geuremissie te voorkomen. Op 
basis van de resultaten van het onderzoek 
bepalen wij welke maatregelen wij 
nemen en op welke termijn deze worden 
ingevoerd.
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Licht
100 procent reductie binnen veiligheidsmarges
Om onze activiteiten veilig uit te kunnen 
voeren maken wij, vooral ’s nachts, gebruik 
van verschillende lichtbronnen. Dit licht 
is waarneembaar in de omgeving en kan 
als vervelend worden ervaren. Ook heeft 
het licht dat wij uitstralen een effect op de 
hemelhelderheid. Als er veel licht omhoog 
straalt, is de hemel helderder en zijn sterren 
minder zichtbaar. Naast het voorkomen van 
overlast en het verminderen van onze bijdrage 
aan de hemelhelderheid, is het belangrijk om 
energieverspilling te voorkomen. Daarom voert 
Tata Steel een actief duisternisbeleid.
 
Dit beleid bestaat uit diverse maatregelen die 
al genomen zijn of nog worden genomen, 
zoals beschreven onder 2.

Aanpak licht
1. Onderzoek en uitvoering verminderen 

lichtvervuiling 
Naast de al genomen maatregelen wordt 
onderzocht waar een verdere verminde-

ring van lichtuitstraling mogelijk is. Aan 
de hand van dit onderzoek werken wij de 
maatregelen verder uit en zullen wij deze 
op korte termijn in gang zetten. 

2. Uitgevoerde maatregelen lichtvervuiling
■	 ‘s avonds en ‘s nachts van 18.00-05.00 uur 

gaat 2/3 deel van de wegverlichting uit, 
met uitzondering van 21.00-23.00 uur in 
verband met de ploegwisseling;

■	 Toepassing van afgeschermde LED-arma-
turen bij Kooksfabriek 1, waardoor licht 
niet meer zichtbaar is in de omgeving;

■	 Verlichting bij meerdere trapopgangen, 
lopende banden en bordessen is schakel-
baar gemaakt, zodat het licht niet meer 
onnodig aan staat;

■	 Toepassing van wegdekreflectoren in de 
wegen aan de westrand. 

Roadmap 2030   Op weg naar een betere leefomgeving
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STIKSTOFOXIDEN (NOX)

Stikstofoxiden (NOx) is een verzamelnaam 
voor stikstofverbindingen zoals NO en NO2.  
NO is niet van invloed op de gezondheid, NO2 
is dat wel. De concentratie van NO2 in de lucht 
is belangrijk voor de luchtkwaliteit. De wette-
lijke Europese NO2-norm voor de luchtkwali-
teit is 40 ug NO2/m3. Deze staat gelijk aan de 
WHO advieswaarde voor NO2. Op de meet- 
punten in de omgeving van Tata Steel wordt 
ruimschoots aan deze norm voldaan. 

De uitstoot van NOX bij Tata Steel bestaat 
voornamelijk uit de uitstoot van NO. In de 
atmosfeer wordt NO langzaam en gedeeltelijk 

omgezet in NO2. Tata Steel emitteerde de 
afgelopen jaren ongeveer 5.500 ton NOx per 
jaar. Onze belangrijkste bronnen van NOx zijn 
de Pelletfabriek, de Sinterfabriek, de Kooksfa-
brieken, de Hoogovens, de Warmbandwalserij 
en het Energiebedrijf. Wij maken gebruik van 
de best beschikbare technieken voor milieu-in-
stallaties, waardoor onze NOX-emissies voldoen 
aan de wettelijke normen en vergunningen. 

De lucht in de IJmond voldoet aan de Europe-
se NO2 normen. Tata Steel kijkt naar mogelijk-
heden om deze uitstoot te verlagen.

Inmiddels is een uitgebreid onderzoek ge-
start naar onze belangrijkste NOX-bronnen 
en worden de mogelijkheden tot verlaging 
van de NOX-uitstoot in kaart gebracht. Zo 
onderzoeken wij de mogelijkheid om het 

stikstofgehalte in het hoogovengas en het 
kooksovengas te verlagen. Als het stikstof-
gehalte kan worden verlaagd, wordt bij 
het verstoken van de gassen minder NOX 
uitgestoten. 

Luchtkwaliteit IJmond voldoet aan norm, onderzoek naar 
verdere verlaging

Onderzoek en besluitvorming verlaging NOX -uitstoot

Jaargemiddelde NO2
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MONITORING &
REPORTING

Dat neemt niet weg dat wij de verantwoorde-
lijkheid hebben om er alles aan te doen om zo 
min mogelijk overlast te veroorzaken.

Reporting: een nieuw jaarlijks rapport
Met dit plan hebben wij de ambitie om de 
belangrijkste bronnen van overlast structureel 
aan te pakken en daarmee de overlast voor de 
omgeving te verminderen. 
 
Om ervoor te zorgen dat onze voortgang van 
alle omgevingsmaatregelen inzichtelijk zijn, 
zullen wij hier jaarlijks verantwoording over 
afleggen in een publiek rapport. Op basis 
van deze resultaten zullen wij onze plannen 
bijstellen wanneer nodig. Dit alles doen wij in 
dialoog met de omgeving. 
  
Monitoring: het meten van onze impact op 
het milieu en onze omgeving
Doordat wij onze processen en milieupres-
taties meten, kunnen wij inzicht geven in de 
uitstoot van geur, stof, geluid en licht. Dit doen 
wij met behulp van onze E-neuzen, airboxen 
en geluidmeetposten die verspreid op en rond 
ons terrein staan opgesteld. Bij verhoogde 

waarden nemen wij maatregelen. Ook kunnen 
wij met de meetresultaten over een langere 
termijn analyseren welke emissiebronnen er 
zijn en zo gerichte en effectieve maatregelen 
nemen om de overlast te verminderen. 

Ook meten wij bij onze installaties de omvang 
en samenstelling van de lucht en het afvalwa-
ter. Dit doen wij om te bepalen of wij voldoen 
aan onze vergunningvoorschriften en om onze 
impact op het milieu vast te stellen. Jaarlijks 
rapporteren wij onze meetresultaten aan de 
overheid via het digitale milieujaarverslag.

Bij een goede zorg voor het milieu, en integraal 
in onze aanpak rondom veiligheid, hoort ook 
het voorkomen van incidenten zoals lekkages 
en afwijkende omstandigheden waarbij kort- 
stondig verhoogde emissies plaatsvinden. 
Daarom registreren wij het aantal incidenten 
en de oorzaak ervan zodat wij de juiste maat-
regelen kunnen nemen en de verbetering 
kunnen meten.

Maakindustrie zorgt altijd voor een zekere mate van overlast. 
Dat komt uiteraard door de veelheid van activiteiten die 
worden uitgevoerd, in combinatie met de omvang waarin 
dit gebeurt, de hoge intensiteit en een productie die 24 uur 
per dag doorloopt. Daarnaast zijn er factoren waar wij geen 
invloed op hebben, zoals het weer en de windrichting. 

Roadmap 2030   Op weg naar een betere leefomgeving

26 

Klachtensysteem
Via ons klachtensysteem kunt u overlast 
melden. Informatie over het aantal en de 
aard van de klachten, stelt ons (samen met de 
meetresultaten van onze metingen) in staat 
de bronnen van overlast vast te stellen en aan 
te pakken.

Rapportages voor de overheid 
De resultaten van de verschillende milieu- 
metingen delen wij met de Omgevingsdienst 
Noorzeekanaalgebied. Zo kunnen zij con- 
troleren of wij voldoen aan de vergunningen. 
Naast deze rapportages doet de Omgevings-
dienst regelmatig inspecties op ons terrein 
waarbij getoetst wordt of wij voldoen aan de 
wet- en regelgeving.

6. Monitoring en Reporting
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OMGEVINGS- 
COMMUNICATIE

Wij vinden het belangrijk om in gesprek te zijn 
met de bewoners, de overheid, onze klanten 
en andere belanghebbenden. Niet alleen 
om onze plannen en ambities te delen maar 
vooral ook om te horen wat er leeft en wat de 
zorgen zijn. 

Wij houden de omgeving graag op de hoogte 
van de stappen die wij zetten om de overlast 
structureel te beperken en willen onze buren 
daar graag bij betrekken. Ons uitgangspunt is 
dat wij tijdig en proactief communiceren.

Om onze communicatie beter af te stemmen 
op de behoeften van omwonenden is de me-
ning van de bewoners zeer waardevol. Daar-
om is begin mei een onafhankelijk team van 
enquêteurs in Wijk aan Zee langs de deuren 
gegaan om een aantal vragen te stellen. 

Gekozen is in dit geval voor Wijk aan Zee, 
omdat de grafietoverlast met name daar 
merkbaar was. Op basis van die antwoorden 
willen wij onze communicatie verder ver-
beteren. De mensen in Wijk aan Zee geven 
Tata Steel gemiddeld een 6,1 voor het serieus 
nemen van de klachten, en een 5,8 voor het 
aanpakken van de overlast. Het is ons doel om 
dit in de komende tijd sterk te verbeteren.

Uit de enquête blijkt dat men behoefte 
heeft aan duidelijke en open communicatie 
van Tata Steel. Bovendien wil men proactief 
op de hoogte gehouden worden over de 
voortgang van de maatregelen. De commu-
nicatiemiddelen hiernaast richten zich erop 
om de proactieve informatievoorziening naar 
omwonenden verder te verbeteren.

Wij zijn ons bewust van onze plek die wij al 100 jaar in de 
samenleving hebben en de zorgen in de omgeving.
Tata Steel wil een goede buur zijn.
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Online informatie
Op www.tatasteel.nl/omgeving is informatie 
te vinden over de verschillende vormen van 
overlast.  

Burentafel en overleg Dorpsraad
Een keer in de twee maanden gaan vertegen-
woordigers van dorps- en wijkraden in de 
IJmond en Tata Steel met elkaar in gesprek 
over de leefbaarheid van de omgeving. 
Daarnaast vindt vier keer per jaar overleg 
plaats met de Dorpsraad Wijk aan Zee. 

Burentours en Visitor Experience
Wij organiseren meerdere keren per jaar 
goedbezochte rondleidingen over het terrein 
om omwonenden de activiteiten bij Tata Steel 
te laten zien. 

Nationale Burendag
Om de twee jaar houden wij tijdens de 
Nationale Burendag open huis waarbij wij de 
bewoners uit de IJmond uitnodigen om nader 
kennis te maken met Tata Steel. De Burendag 
vindt dit jaar plaats op 28 september 2019. 

RondomStaal 
Wij versturen iedere maand de digitale 
nieuwsbrief RondomStaal. Deze omgevings-
krant brengt de omgeving op de hoogte van 
projecten, investeringen en het omgevings- 
beleid van Tata Steel.

Milieunieuwsbrief
Met deze digitale milieunieuwsbrief willen 
wij de omgeving informeren over de manier 
waarop de bedrijfsprocessen merkbaar 
kunnen zijn. Abonneren op deze nieuwsbrief 
kan via onze website.

Sms-service
Op 15 februari is Tata Steel gestart met een 
proef om in het geval van een mogelijke 
grafietuitstoot een sms-bericht te versturen 
naar bewoners van Wijk aan Zee die zich 
daarvoor hebben aangemeld. In juni zullen wij 
deze proef evalueren.

Klachtenservice
Klachten melden kan digitaal en telefonisch. 
Kijk op onze website.  

Wat kunt u binnenkort nog 
meer verwachten?
Een extra huis- aan huisuitgave  
in Wijk aan Zee 
Hiermee informeren we de omgeving over de 
voortgang van de maatregelen die wij nemen 
om de overlast te verminderen.

Facebookpagina Tata Steel & Omgeving
Zodra deze actief is, laten wij het weten.

Bewonerspanel
Mogelijkheid om op regelmatige basis 
terugkoppeling te geven over de ervaren 
overlast. De komende tijd wordt dit panel 
verder opgezet en neemt Tata Steel contact 
op met bewoners die zich hiervoor hebben 
aangemeld.

De afgelopen maanden hebben wij verschillende 
communicatiemiddelen ontwikkeld om omwonenden 
beter en sneller te informeren:

7. Omgevingscommunicatie
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Staal: van erts tot eindproduct in IJmuiden

IJzererts
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Warmbandwalserij

Klanten

Ruwijzer Staal
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Staal: van erts tot eindproduct in IJmuiden

8. Bijlagen
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Havens
In de havens lossen zeeschepen van over de 
hele wereld hun lading met kolen en ertsen. 
Deze gaan met transportbanden naar een op-
slag, waar ze met cellulose worden besproeid 
om stuiven tegen te gaan.

Ertsvoorbereiding
Wij mengen de ertsen op een grote hoop, om 
constant en zo efficiënt mogelijk te kunnen 
produceren.

Kooksfabrieken
In de Kooksfabrieken bakken wij de kolen 
tot harde brokken kooks. Deze kooks zijn de 
brandstof voor de hoogovens.

Sinter- en Pelletfabriek
In de Sinter- en Pelletfabriek bakken wij de 
ertsen. De Sinterfabriek produceert brokken 
erts (sinter) en de Pelletfabriek maakt kleine 
harde knikkers (pellets). Deze sinter en pellets 
zijn nodig voor het proces in de hoogovens.

Hoogovens
In de Hoogovens verhitten wij de kooks, 
pellets en sinter. Door chemische reacties 
ontstaan vloeibaar ijzer en slak, die wij 
aftappen en scheiden. Het vloeibare ijzer 
gaat in speciale treinen (torpedo’s) naar de 
Staalfabriek.

De Staalfabriek
In de Staalfabriek gaat vloeibaar ijzer, samen 
met schrot in een converter. Daar blazen wij 
zuurstof bij, waardoor koolstof uit het ijzer 
verdwijnt. Zo ontstaat staal. In de Staalfabriek 
hergebruiken wij grote hoeveelheden 
staalschroot. Het nieuwe staal dat wij maken, 
zal ooit ook weer als schroot terugkomen: een 
eeuwige kringloop.

HIsarna®
HIsarna is een revolutionaire technologie voor 
het maken van ijzer. Deze methode vereist 
nauwelijks voorbewerking van grondstoffen, 
waardoor er minder CO2 vrijkomt.

Direct Sheet Plant
In de Direct Sheet Plant wordt het vloeibare 
staal in één doorlopend en efficiënt proces 
omgevormd tot rollen warmgewalst staal. Dit 
staal vindt toepassingen in elektrische compo-
nenten, zoals lamellen voor elektromotoren 
en onderdelen van transformatoren. Andere 
belangrijke toepassingen zijn autostoelen, 
meubels en gevelbeplating.

Warmbandwalserij
In de Warmbandwalserij worden plakken staal 
eerst verhit om daarna gewalst te worden, 
tot ongeveer 2 mm dik. Daarna koelen wij 
het staal en rollen wij het op. Door dit proces 
van opwarmen, walsen en afkoelen kunnen 
de eigenschappen van het staal heel precies 
gecontroleerd worden. Dit heeft bijvoorbeeld 
tot gevolg dat auto’s steeds veiliger en 
tegelijkertijd lichter en efficiënter worden.

Koudbandwalserij
In de Koudbandwalserij maken wij het staal 
nog dunner en sterker, en het oppervlak glad-
der. Ook gloeien wij het na, om het materiaal 
beter bewerkbaar te maken. Koudgewalste 
rollen staal kennen allerlei toepassingen zoals 
de vervaardiging van witgoed.

Beitsbaan
In de beitsbaan wordt de walshuid verwijderd 
met verdund zoutzuur. De walshuid is een 
oxidelaag die ontstaan is in de Warmbandwal-
serij.

BIJLAGEN
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Verpakkingsstaal
In de productielijnen van verpakkingsstaal 
wordt warmgewalst staal gebeitst, koudge-
walst en gegloeid zodat het materiaal zachter 
en beter vervormbaar wordt. Daarnaast 
kunnen wij verpakkingsstaal met een dun 
laagje Protact® polymeer bekleden, waardoor 
het voldoet aan de hoogste standaarden op 
het gebied van voedselveiligheid. Ruim 90% 
van het verpakkingsstaal dat in Nederland 
wordt gebruikt wordt bij ons gerecycled tot 
nieuw staal.

Verzinklijnen
In de dompelverzinklijnen krijgen koudge-
walste of warmgewalste rollen een laagje zink 
tegen roestvorming. Dit verzinkte staal wordt 
toegepast in bijvoorbeeld auto’s of gevel-
panelen. Door gebruik van MagiZinc®, een 
van onze speciale coatings, kunnen wij met 
minder zink de dubbele bescherming bieden 
tegen roest, een duurzaam product.

Verflijnen
In de verflijnen voorzien wij het staal  van een 
laklaag. De gelakte rollen staal zijn bedoeld 
voor de bouw en voor witgoed.

8. Bijlagen
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