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Uitschrijven klik hier

Tata Steel en Harsco starten
operatie in nieuwe fabriekshal
tegen grafietoverlast
Tata Steel en Harsco zijn gestart met de verwerking van
ROZA-slak in de de nieuwe fabriekshal. Doordat de
verwerking van deze slaksoort nu in de hal zal
plaatsvinden, is tijdens dit proces de kans op
verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving
verleden tijd.

ROZA-hal

Lees meer en bekijk de video

Update Dashboard
Roadmap 2030

Start testfase
windpark Ferrum bij
Wijk aan Zee

Met de Roadmap 2030
nemen wij meer dan 25
maatregelen om de
voornaamste bronnen van de
omgeving aan te passen.
maatregelenWij plaatsen
regelmatig een dashboard
met de status van onze
Roadmap 2030. Daarin staan
de belangrijkste mijlpalen van
onze maatregelen om
overlast door stof, geluid,
geur en licht in de komende
jaren fors te verminderen.
Bekijk hier de nieuwste
update.

De drie windturbines van
Windpark Ferrum langs de
Reijndersweg zijn
inmiddels volledig
geïnstalleerd. Het project
gaat nu de testfase in; het
'proefdraaien.
Voor het eerst zullen de
wieken van de turbines in
beweging komen voor de
eerste serie checks; De
turbines zijn geplaatst op
het Tata Steel terrein en
zijn al aangesloten op het
landelijke
electriciteitsnetwerk.

Lees meer

Lees meer

#Staalkanjers
Verantwoord staal
maken bij de HTD
In deze moeilijke tijden
verantwoord staal maken,
volgens de maatregelen en
richtlijnen van de overheid.
De mensen en firmamensen
van Tata Steel doen het. De
medewerkers bij de
Technische Dienst (HTD)
proberen zoveel mogelijk
hun werk te blijven doen op
1,5 meter.
Waar dit niet gewaarborgd
kan worden, werken zij met
P3 maskers of
airstreamhelmen.
Lees meer

Together we make the difference
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.
© 2020 Tata Steel. Alle rechten voorbehouden.

