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Staal maken is al meer dan 100 jaar 

verbonden met de IJmond. Dat willen 

we op een toekomstbestendige 

manier voortzetten. 

Daarvoor zetten we ons in met 

concrete acties op de korte termijn, 

terwijl we blijven investeren in 

duurzame oplossingen om op de 

lange termijn klimaatneutraal staal te 

produceren. 

Staal en de IJmond
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▪ Versneld op weg naar een betere 

leefomgeving. 

▪ Via extra maatregelen, maar ook door 

maximaal versnellen van projecten uit de 

Roadmap 2030.

▪ 300 miljoen euro investering voor 

milieumaatregelen, boven op de Roadmap.

▪ In 2023 tastbare resultaten in de door 

omwonenden ervaren hinder.

Roadmap Plus
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Stof

▪ Realisatie fabriekshal ROZA-slak

▪ Operationele aanpassingen 

verwerking converterslak

▪ Maatregelen Grondstoffenlogistiek

Geur 

▪ Uitbreiding e-neuzen netwerk, in 

samenwerking met provincie

▪ Geuronderzoek Kooksfabrieken

▪ Natte wasser Hisarna

Geluid 

▪ Minder geluidsverspreiding door 

schrootactiviteiten

▪ Noodsignalen locomotieven 

verminderd

▪ Rangeergeluiden verminderd 

door plaatsing kunststof 

stootbussen in wagonsets 

Gerealiseerde maatregelen 2019-2020
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*Volledig overzicht van maatregelen terug te lezen in ons voortgangsrapport

https://omgeving.tatasteel.nl/tata-steel-en-omgeving/voortgangsrapport-roadmap.html
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Roadmap Plus 



Roadmap Plus: significante vermindering emissies
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Huidig 2023

-85% 

Geur Stofdepositie

Huidig 2023

2023

-65% 

*Percentages zijn verwachte reducties.



2025

Roadmap Plus: significante vermindering emissies
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2019 2025

Zware metalenFijn stof

2019 2025

-35% 

NOx

-55% -30% 

2025 2019

*Percentages zijn verwachte reducties.



Overzicht belangrijkste maatregelen 
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De-NOx installatie

Pelletfabriek

Stofreductie bij verwerking

convertorslak

Maatregelen geur bij KGF 2 Aanpak stofverwaaiing

grondstoffenlogistiek

Dakemissies en droogstanden

staalfabriek
Maatregelen geur beitsbaan 22 Afzuiging boven aftapgaten Primaire afzuiging staalfabriek

Stof NatuurGeur Geluid



Afname geurbelasting met 85 procent in 

2023

▪ Versnelde realisatie en nieuwe 

maatregelen bij Kooksfabriek 2. 

▪ Operationele maatregelen en nieuw type 

droogstandinstallatie bij Staalfabriek. 

▪ Operationele maatregelen en nieuwe 

dampwasser bij Beitsbaan 22
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Geur



65% minder stofdepositie in Wijk aan Zee in 2023

significante reductie van fijn stof in 2025

▪ Beperken van stofverwaaiing bij de opslagen en 

bij het overstorten op transportbanden in het 

grondstoffengebied:

– stofschermen

– overkappen bunkers Hoogovens plus de 

grondstoffenaanvoer hiernaartoe. 

▪ Overkappen koelproces converterslak. 

▪ Verminderen dakemissies bij de Hoogovens en 

de Staalfabriek.

▪ Verdere reductie van fijn stof in 2025 door 

ontstoffings- en DeNox-installatie.
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Stof



Maximale reductie geluiden in 2022, binnen 

benodigde veiligheidsmarges

▪ Nieuwe geluidsdempers primaire 

afzuiginstallatie Staalfabriek 

▪ Nieuwe alarmen transportbanden bij 

Grondstoffenlogistiek

▪ Verder verminderen van geluiden afkomstig 

van het schrootpark en de plakkenopslag

▪ Verminder geluiden door treinen 
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Geluid



Significante reductie van stikstofoxiden en 

zware metalen 

▪ In 2025 operationeel 

▪ Verminderen uitstoot van fijn stof met circa 35%, 

zware metalen met ongeveer 55% en 

stikstofoxiden met circa 30%. 

▪ In overleg met de provincie over de aanpak, zodat 

alle voordelen binnen en buiten het terrein van de 

fabriek in IJmuiden, optimaal worden benut.
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DeNOx- en ontstoffings
installatie



Monitoring & 
Communicatie
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Metingen

▪ Meten van processen en milieuprestaties, 

door e-neuzen, airboxen en geluidmeetposten

▪ Meten bij installaties 

Rapportage aan overheid

Resultaten van metingen worden gedeeld met 

de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Jaarlijkse voortgangsrapport

Jaarlijks rapportage over voortgang Roadmap 

Plus & bijbehorende maatregelen. 

Monitoring & Reporting 

14



Lokaal overleg   

▪ Oprichting Klankbordgroep 

Roadmap

▪ Burentafels en overleg Dorpsraad

▪ Online bewonerspanel 

Informatieloket Wijk aan Zee 

▪ Inmiddels weer geopend voor 

vragen en klachten.

▪ Daarnaast is er informatie over 

de Roadmap en alle 

bijbehorende maatregelen. 

Nieuwsberichten 

▪ RondomStaal nieuwsbrief

▪ Huis-aan-huis uitgave Wijk aan Zee 

▪ Online milieunieuwsbrieven

▪ Social Media (Facebook & Twitter): 

Tata Steel in Nederland

Omgevingscommunicatie
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Website:
www.tatasteel.nl/omgeving 
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Vragen?

Tata Steel

www.tatasteel.nl/omgeving


