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Rondomstaal
Omvangrijk windscherm bij grondstofopslagen
om stofverwaaiing te verminderen
Tata Steel heeft het hoofdontwerp klaar en vraagt op korte
termijn de vergunningen aan voor de plaatsing van een
omvangrijk windscherm rond het terrein waar de grondstoffen
liggen. We beogen dit najaar te starten met de constructie van
ruim 18 meter hoog en een kilometer lang. In 2023 is het
windscherm voltooid. In combinatie met andere maatregelen
uit het verbeterprogramma Roadmap Plus is de verwachting dat
de neerslag van stof in de directe woonomgeving in 2023 ten
opzichte van 2021 met circa 65 procent zal verminderen.
Op het terrein liggen diverse grondstoffen als kolen en erts
opgeslagen die essentieel zijn voor de productie van
hoogwaardig staal. Bij deze opslagen worden continu
maatregelen genomen om verwaaiing van stof zoveel
mogelijk tegen te gaan. Bij het afgraven van de opslagen of
wanneer de grondstoffen via de transportbanden naar de
fabrieken worden verplaatst, kan er echter stof verwaaien.
Door langs het gehele terrein van de kolenopslagen een
enorm windscherm te realiseren, kunnen we de verwaaiing
van stof fors verminderen.
Vragen? Bezoek de inloopmomenten voor meer informatie
Wij organiseren op donderdagavond 23 juni en 7 juli van
18:00-21:00 inloopmomenten voor omwonenden in het loket
in Wijk aan Zee (Zwaanstraat 20). Tijdens deze
informatiesessies krijgen omwonenden meer informatie over
het ontwerp, planning en de voortgang van dit scherm. Ook
kan er meegedacht worden over de nuancering van de
kleurstelling van het scherm. Uiteraard is er ruimte om
vragen te stellen.
Lees meer
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Blog: Werken aan minder
stofuitstoot bij de
Hoogovens

Tata-Kids of Steel®
voetbalmiddag - 29 juni

Reactie op GGD rapport
'Gezondheid in de IJmond
2020'

Wij werken aan verschillende
projecten binnen het Roadmap
Plus programma. Een van deze
projecten is de plaatsing van zes
extra afzuigkappen op de
bestaande afzuiginstallaties
waardoor de uitstoot van stof
tijdens het aftappen van vloeibaar
ruwijzer nog verder zal afnemen,
met circa 75%.

Op woensdagmiddag 29 juni is er
weer een Tata-Kids of Steel®
voetbalmiddag.

Het welzijn en de gezondheid van
de mensen in de omgeving, waar
ook veel van onze medewerkers
en hun families wonen, gaat ons
aan het hart. Het staat buiten kijf
dat een schone leefomgeving in
ieders belang is. Daarom nemen
we onze verantwoordelijkheid en
werken wij hard aan het
verminderen van onze impact op
de leefomgeving middels het
verbeterprogramma Roadmap
Plus. In het nieuw gepubliceerde
GGD rapport, dat kijkt naar de
periode 2012-2020, zijn de
effecten van de meeste van de
maatregelen die we al genomen
hebben nog niet
zichtbaar. Nagenoeg alle
maatregelen moeten in 2023 zijn
afgerond en leiden tot een
afname van de emissie van geur,
stof en geluid.

Thomas Mous,
onderhoudsmanager Hoogoven
7: ‘De hoogovens vormen een
zeer essentieel onderdeel in ons
productieproces. Daarom blijven
we ook continu kijken waar we
binnen deze fabrieken onze
processen kunnen verbeteren en
de impact op onze leefomgeving
kunnen verminderen.’

Lees meer

Deze gezellige en sportieve
voetbalmiddag wordt
aangeboden vanuit het
community partnership van Tata
Steel en Telstar. Samen
organiseren wij deze sportieve
middag voor jongens en meisjes
van 8 t/m 14 jaar.
De voetbalmiddag vindt plaats in
het voetbalstadion van Telstar in
Velsen-Zuid en duurt van 15.00
tot 17.30 uur. Deelname is gratis!
Wie komt er mee voetballen in
het stadion van Telstar?
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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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