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RondomStaal
Week van de Circulaire economie
In Nederland staat de week van 3 tot 7 februari in het
teken van de circulaire economie. Een thema dat hoog
op de agenda staat van het bedrijfsleven, gedreven
door de ambitie van de Nederlandse overheid om in
2050 circulair te zijn. Door zijn unieke eigenschappen
kan staal in verscheidene sectoren een grote rol spelen
in de transitie naar een circulaire economie.
Een circulaire economie richt zich op het behoud van de
waarde van materialen en producten door hergebruik,
herfabricage en recycling daarvan. Staal is hiervoor bij
uitstek geschikt; het is makkelijk herbruikbaar en kan
eindeloos worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies.
Bovendien kan er waarde toegevoegd worden na
recycling door zogenaamd ‘up-cycling’. Zo wordt de
oude auto de batterij van morgen. Het is momenteel het
meest gerecyclede materiaal ter wereld, met een
recyclingpercentage van 80% tot 95%. Deze unieke
eigenschappen maken dat staal in diverse sectoren een
belangrijke bijdrage kan leveren in de transitie naar
circulariteit.
Tata Steel speelt een belangrijke rol in het hergebruiken
en recyclen van diverse producten. Zoals bijvoorbeeld
bij conservenblikjes of de stalen resten uit afgebroken
gebouwen. Wat gebeurt er met deze materialen en waar
komen ze terecht?
U bent welkom om deze week een bezoek te brengen
aan ons informatieloket om te zien en te horen wat de
rol van Tata Steel is in de circulaire economie. Ook kunt
u hierover in gesprek met onze experts.
Zij vertellen u graag meer op vrijdag 7 februari van
10.00 - 16.00 uur in het informatieloket 'Tata Steel in de
Buurt' op de Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee.
Een uitgebreide themabijeenkomst organiseren we op
donderdagavond 27 februari van 18.00 tot 20.00 uur.
Daarvoor kunt u zich opgeven via:
https://tatasteelevents.com/nl/indebuurt
Klik hier voor meer informatie

Uitschrijven klik hier

Vermindering
piekgeluiden veroorzaakt
door stoten wagons
Onlangs hebben we in
wagonsets stootbussen
geplaatst om piekgeluiden,
veroorzaakt door het stoten
van de wagons, voor de
omgeving te verminderen.

Lees meer

Informatiebijeenkomst
over geur
Op zaterdag 8 februari
nodigen wij u graag uit voor
een informatiebijeenkomst
over geur. Tijdens de
bijeenkomst vertellen wij u
meer over onze aanpak om
geuroverlast te verminderen
voor de omgeving.

Lees meer

Terugblik Tata Steel Chess
Tournament
Van 10 tot en met 26 januari
vond het Tata Steel Chess
Tournament plaats in Wijk
aan Zee. Geniet nog een
keer van de hoogtepunten
van het schaaktoernooi met
de aftermovie!

Klik hier voor de aftermovie
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Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.
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