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RondomStaal
HIsarna opgestart
Donderdag 22 april is bij Tata Steel in IJmuiden de
proeffabriek voor het HIsarna-proces weer opgestart. In dit
proces wordt ijzer gemaakt direct uit de grondstoffen kolen
en erts, zonder dat daar eerst kooks, sinter of pellets van
gemaakt hoeven te worden.
Het is de ambitie van Tata Steel om in 2050 een klimaat
neutrale staalproducent te zijn.
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Overdag stoom afblazen
Bij het Energiebedrijf worden
voortaan de stoominstallaties
zoveel mogelijk overdag inen uit bedrijf genomen voor
onderhoud. Na een recent
incident, waarbij
geluidsoverlast voor de
omgeving werd veroorzaakt,
is direct naar een oplossing
gezocht om dit zoveel
mogelijk in de toekomst te
voorkomen.
Lees meer

Tata-Kids of Steel®
Football middagen
Maandagmiddag 10 mei en
woensdagmiddag 7 juli
organiseren Tata Steel en
Telstar een leuke en
sportieve voetbalmiddag in
het kader van het
community partnership.
Jongens en meisjes van 8
t/m 14 jaar kunnen gratis
deelnemen aan deze
training onder leiding van de
spelers en speelsters van
Telstar!

Live natuurbeelden bij
Tata Steel
Op het terrein van Tata
Steel in IJmuiden komt veel
waardevolle natuur voor. In
de afgelopen twee jaar zijn
veel nieuwe soorten
waargenomen op het terrein
van Tata Steel, waaronder
tientallen watersnippen en
boomleeuweriken en zelfs
een groep patrijzen. Kijk nu
live mee met de
natuurwebcam bij de
ijsvogelwand.
Lees meer
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Together we make the difference
Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
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