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In gesprek met Tata Steel
Tata Steel gaat graag met u in gesprek over de impact van de bedrijfsactiviteiten
op de omgeving en de ambitie om groen staal te maken.
Op 10 mei om 19:30 uur is er een nieuw live gesprek met Hans van den
Berg, CEO van Tata Steel Nederland, en Annemarie Manger, Directeur
Duurzaamheid. Stel tijdens dit gesprek vragen over bijvoorbeeld de
productie van staal met waterstof of hoe we in 2050 CO2-neutraal staal
gaan produceren. Dit kan live in de chat.
Klik hier voor meer informatie & aanmelden voor deze live sessie.

Blog:
Grootste milieu-installatie ooit

Groen staal in een schone
omgeving

Nieuwe aanplant groenstrook
Zeestraat

De Ontstoffings- en DeNOxinstallatie bij
de Pelletfabriek in IJmuiden wordt onze
grootse milieu-installatie ooit.

Groen staal produceren in een schone
omgeving met waterstof. Dit betekent
minder CO2. Hoe we dit gaan doen?

In deze blog vertellen Vincent en Marcel,
allebei projectmanager en betrokken bij
deze maatregel, wat er achter de
schermen nog allemaal te wachten staat
om deze installatie te realiseren.

We leggen dit via een korte
animatievideo graag aan u uit.
Volg de link hieronder om meer te weten
te komen over onze waterstofroute!

De afgelopen wintermaanden werden in
de groenstrook aan de Zeestraat naar
Wijk aan Zee volop bomen gekapt. Dit
viel Jean-Paul van Luijn, Wijk aan Zeeër,
medewerker bij Harsco, maar vooral
natuurliefhebber, op. Hij kwam langs bij
het informatieloket van Tata Steel in Wijk
aan Zee met de vraag: “Waarom worden
er zoveel bomen gekapt?"
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Together we make the difference
Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
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Deze nieuwsbrief (inclusief bijlagen) is met de grootste zorg samengesteld. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de
hierin verstrekte informatie aanvaarden Tata Steel IJmuiden B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen geen aansprakelijkheid.
Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.
© 2022 Tata Steel. Alle rechten voorbehouden.
Als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, klik hier. Details van ons privacy beleid en onze bedrijf-adresgegevens kunt u hier
vinden.
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