Bekijk online

Home

Voeg Tata Steel toe aan adresboek

Over

Duurzaamheid

Carrière

Uitschrijven klik hier

Contact

Rondomstaal
Converterslak vanaf nu overkapt gekoeld
Er is een nieuwe reeks slakkenputten in bedrijf genomen die zijn
voorzien van een mobiele overkapping. Dit betekent dat wij nu
de complete stroom aan converterslak overkapt koelen.
Hierdoor neemt de stofverspreiding tijdens de slakverwerking
nog verder af. We verwachten een afname van circa 80 procent
tijdens het koelen van deze slaksoort.
Deze maatregel, gerealiseerd in samenwerking met Harsco,
is een belangrijke stap in de uitvoering van het
verbeterprogramma Roadmap Plus waarmee wij volgend
jaar de hoeveelheid stof die neerslaat in de directe
woonomgeving en afkomstig is van onze processen met
circa 65 procent verminderen.
Lees meer

Kijk terug:
In gesprek met Tata Steel

Laatste nieuws in 'Staal &
IJmond'

Dinsdag 10 mei gingen Hans van
den Berg, CEO van Tata Steel
Nederland, en Annemarie
Manger, Directeur
Duurzaamheid, live in gesprek
met omwonenden en iedereen
die betrokken is of zich betrokken
voelt bij wonen en leven in de
omgeving van Tata Steel.

Onlangs is de eerste editie van
onze nieuwe krant 'Staal &
IJmond' verschenen.

Centraal tijdens dit gesprek stond
de productie van staal met
waterstof en hoe wij in 2050
volledig CO2-neutraal staal gaan
maken.
Lees meer
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Webcam brengt
ijsvogelwand bij Tata Steel
in beeld
Bij Tata Steel in IJmuiden is veel
natuur te vinden.

Deze krant, vol met informatie
over onder andere de voortgang
van onze maatregelen voor een
schonere omgeving, onze
waterstofroute en Tata Steel als
werkgever wordt huis aan huis
verspreid in de IJmond.
Deze uitgave is nu ook ook online
te lezen.

Ook dit jaar kunnen
natuurliefhebbers weer via een
webcam kijken naar de
ijsvogelwand op het terrein van
de staalfabrikant.

Lees meer

Lees meer

De activiteiten van de
beschermde en felgekleurde
vogel zijn live te volgen.
De eerste IJsvogels zijn al
gespot!

Together we make the difference
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Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
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 bedrijfadresgegevens kunt u hier vinden.
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