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OPVALLENDE 
CIJFERS

Voor iedereen!OP BEZOEK IN DE FABRIEK
Duizenden belangstellenden brengen ieder  
jaar een bezoek aan Tata Steel in IJmuiden. 
Zij volgen dan een tour over het uitgestrekte  
bedrijfsterrein of krijgen bijvoorbeeld een rond- 
leiding in de Staalfabriek, bij de Warmbandwalserij 
of bij de fabrieken voor verpakkingsstaal.

Tata Steel in IJmuiden …

Deze krant is een uitgave van Tata Steel met informatie 

over de voortgang van de maatregelen voor een 

schonere omgeving, de waterstofroute, nieuws 

rondom het staalbedrijf en Tata Steel als werkgever.

De krant komt vier keer per jaar uit en wordt verspreid  

in de IJmond met een oplage van 75.000.
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Welkom
Nieuwsgierig naar Tata Steel?  

Kom kennismaken! Volg binnenkort 

één van de Burentours. Of breng 

deze maand een bezoek aan het 

schaaktoernooi, met het Tata 

Steel Chess Festival in Wijk aan 

Zee. We ontvangen je ook graag 

in ons informatieloket. Of heten je 

welkom als één van onze nieuwe 

collega’s waar wij naar op zoek zijn. 

100 km
spoornetwerk

350.000 
rollen staal per jaar

55 km 
transportbanden

85 km 
wegen

1.100 
voetbalvelden groot

De jubileumeditie van het Tata Steel  
Chess Tournament én het Familiefestival  
in Wijk aan Zee staan op stapel.
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Voortgangsrapport  
Roadmap Plus
Wil je meer weten over hoe 
wij de uitstoot hebben ver-
minderd en welke stappen we 
nog gaan zetten? Kijk dan op 
www.tatasteel.nl/voortgangsrapport of scan 
de QR-code. In dit rapport lees je meer over de 
concrete doelen die wij onszelf stellen en de 
verbeteringen die we verwachten te bereiken. 
Alles met één doel: de impact op de leefomge-
ving zo snel mogelijk verminderen. Ook kun je  
op deze webpagina alle meetrapporten en 
verificatierapporten vinden.  

Heb je vragen? Stuur ons een bericht via  
omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com  
of kom langs bij ons informatieloket,  
De Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee.

In die rol onderzoekt hij geuren en maatre-
gelen om onwelriekende luchtjes verder te 
verminderen. Theo is op Europese congressen 
een graag geziene spreker. Maar op Buurt-
avonden in de IJmond gaat hij met evenveel 
geestdrift in op vragen over dit onderwerp.

Hoe word je geurspecialist?
“Ik kom al uit de goeie hoek van de chemie. 
Maar echt geurspecialist ben ik geworden 
na heel veel cursussen en trainingen. Geur 
is namelijk veelzijdig en complex. Hoe erva-
ren mensen ‘t? Vind je een luchtje fris, muf of 
scherp? Of haal je je schouders erover op? Per-
soonlijke ervaring speelt altijd een grote rol. 
Als je als kind naast een bakker hebt gewoond, 

krijg je later bij die geur direct herinneringen 
aan je jeugd. Geur roept onbewust emoties 
op, negatieve of positieve. Daarom is het ook 
zo belangrijk om geuren te kunnen meten met 
zo objectief mogelijke maatstaven.”

Hoe meet je dan geur?
“Door een luchtzak van circa 60 liter met lucht 
te vullen die afkomstig is uit één van onze 
schoorstenen. Die luchtzak sturen we naar 
een onafhankelijk geurlaboratorium dat de 
inhoud met een geurloze stof verdunt en de 
verhoudingen varieert. Een geurpanel bepaalt 
vervolgens de geurconcentratie. De hamvraag 
is: bij welke concentratie ruiken mensen iets? 
En: is dat (on)aangenaam of neutraal? Want we 
meten niet alleen het vrijkomen (de emissie) 
van geur, ook de mate van ‘onaangenaamheid’ 
die mensen ervaren. Ook wel de ‘hedonisch 
gecorrigeerde geurconcentratie’. De panel-
leden geven dit aan op een schaal van min 4 
tot plus 4. Maar het blijven momentopnames. 
Vandaar dat we speurden naar betere meet-
methodes en bij de zogeheten elektronische 
neuzen uitkwamen die nu overal in de IJmond 
staan. Een ‘e-neus’ kan geen geuren meten, 
wél de verandering in de samenstelling van de 
buitenlucht. Slaat zo’n e-neus uit, dan kan er 
sprake zijn van een onaangename geur.”

Hoe gaan jullie om met geurklachten?
“Op alle klachten die we ontvangen onder-
nemen we actie. Om de bron te kunnen ach-
terhalen is de locatie van de waarneming het 
belangrijkst. Daarvoor huren we een gespeci-
aliseerd bedrijf in. Maar ook al weet je de lo-
catie dan ben je er nog niet, want die gege-
vens moet je combineren met de windrichting 
en de uitslagen van de e-neuzen. Maar dan 
blijft het soms erg complex om de specifieke 
geurbron te vinden. Zo staan sommige van 
onze fabrieken dichtbij elkaar op het terrein. 
Welke fabriek of welk deelproces veroorzaakt 
dan die onaangename geur?! Zo hadden we 
laatst het idee dat er in de Staalfabriek een 
geur vrijkwam bij het opstoken van een staal-
pan. Maar de boosdoener was een menger die 
vloeibaar ruwijzer vervoert. Bij het legen van 
de menger, kwam die geur vrij. Het blijft, zoals 
gezegd, een hele puzzel.”

Lastig voor jou dus?
“Het hoort erbij. Ik vind geurspecialisme een 
prachtig en veelzijdig vakgebied. Iedereen 
van ons team heeft dezelfde drive: we willen 
die onaangename geuren in de omgeving 
terugdringen. Daar werken we hard aan. Be-
sef echter wel dat een grote industrie als Tata 
Steel niet alles kan wegnemen.”

Tukker voelt zich thuis bij Tata Steel
Een hele lichte tongval verraadt dat Theo uit Twente komt. Hij is in Hengelo geboren en 
getogen. Daar volgde hij ook de HTS Chemische technologie en later de universiteit. Toen 
hij als 22-jarige een Open Dag van Hoogovens bezocht, zwichtte hij voor een baan bij de 
staalfabriek en vertrok uit Twente. De aanvankelijke weerzin tegen Noord-Holland (‘te kaal, 
te plat!’) smolt van lieverlee naarmate hij de omgeving leerde waarderen (de duinen!) en 
zijn werk hem steeds meer fascineerde.

Geef Theo Leuwerink een 
luisterend en welwillend  
oor, en hij gaat los. Zijn 
vakkennis is indrukwekkend, 
zijn enthousiasme aan- 
stekelijk. Deze senior 
milieutechnoloog, vanaf 
1991 in dienst bij Tata 
Steel, ontpopte zich tot 
geurspecialist. 

RIVM zegt in zijn rapport van november 2022 
over het onderzoek naar wat er in de IJmond 
op de grond ligt, niet vast te kunnen stellen of 
onze maatregelen effect hebben in de omge-
ving. Wij zeggen dat de uitstoot van PAK’s* is 
afgenomen. Hoe zit dat, werken onze maatre-
gelen niet?

•  RIVM kijkt naar het stof op de grond (deposi-
tie). Onze metingen wijzen uit dat er een afna-
me is van de uitstoot die er uit bijvoorbeeld de 
schoorstenen komt. Het meten van stof op de 
grond en uitstoot uit de schoorsteen zijn twee 
verschillende dingen.

•  RIVM zegt nog niet te kunnen bepalen of er 
vooruitgang is geboekt in de omgeving om-

dat de metingen in een korte tijd zijn gedaan 
en stelt voor om metingen langere tijd te doen 
om te kunnen zien of de hoeveelheid neerge-
daald stof met PAK’s en metalen in de IJmond 
verandert. Wij zijn het daar volledig mee eens.

Wij laten zelf ook metingen uitvoeren. Onder 
supervisie van een extern bureau laten wij op 
diverse locaties in de omgeving stofmonsters 
nemen om de herkomst te analyseren. Zo hou-
den we een actueel beeld en krijgen we meer 
inzicht in het effect van onze maatregelen.

Wij vinden het belangrijk om de effecten van 
onze milieu-investeringen uit het Roadmap 
Plus programma te monitoren en te meten, 
bijvoorbeeld om te weten hoeveel de uitstoot 

van PAK’s of geur is verminderd. Wij hechten 
aan onafhankelijke verificatie van onze me-
tingen en laten deze uitvoeren door onafhan-
kelijke meetbureaus. Vervolgens worden de 
conclusies uit deze resultaten nogmaals apart 
goedgekeurd door een onafhankelijk bureau.

Uiteraard blijven we de resultaten monitoren 
en meten, zodat we een steeds duidelijker 
beeld krijgen.

* PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwater
stoffen) behoren tot de zeer zorgwekkende stoffen. 
PAK’s komen vrij bij onvolledige verbranding, bij
voorbeeld bij verbrandingsovens en de industrie.

Hoe zit het nu precies?

Waar staan we nu?
Eerste metingen laten zien dat het vrij-
komen van geuren bij de Kooks- en Gas-
fabriek 2 en de Staalfabriek door ver-
schillende ingrepen met meer dan 50 
procent is afgenomen. We verwachten 
dat hierdoor de geurbelasting - ofwel 
het aantal uren dat inwoners geur als 
onaangenaam ervaren - ook zal afne-
men. Om dit te checken laten we een 
reeks vervolgmetingen uitvoeren. Het 
is namelijk niet altijd zo dat wanneer 
de geurbelasting afneemt, je ook niets 
meer kunt ruiken. Daarom blijven we 
alert.

Laat het ons weten
Omdat mensen tegenwoordig hun 
klachten steeds vaker aan de Omge-
vingsdienst doorgeven, beschikt Tata 
Steel regelmatig over te weinig infor-
matie om de bron van de overlast te 
kunnen traceren. De Omgevingsdienst 
mag details van de klachten namelijk 
niet met ons delen. Dit vanwege priva-
cy-redenen.

De ervaringen uit de omgeving zijn 
onmisbaar voor onze aanpak van 
de geuroverlast. Dus kom naar ons  
informatieloket, De Zwaanstraat 20 
in Wijk aan Zee. Of maak gebruik van 
het meldformulier via onze website: 
www.tatasteel.nl/omgeving. Via de  
onderstaande QR-code kom je meteen 
bij het meldformulier.

Theo Leuwerink, milieutechnoloog

‘Geur is veelzijdig en complex’

http://www.tatasteel.nl/omgeving
https://omgeving.tatasteel.nl/meldformulier.html
https://omgeving.tatasteel.nl/meldformulier.html
http://omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com
http://www.tatasteel.nl/voortgangsrapport
http://www.tatasteel.nl/voortgangsrapport
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Site-seeing*  
langs hoogovens  
en walserij

De Burentours van Tata 
Steel zijn behoorlijk 
populair. Plaatsen voor de 
rondleiding zijn ver van 
tevoren volgeboekt. Ook 
op een zonnige dag in 
november stappen bijna 
40 mensen nieuwsgierig 
op de excursiebus. 

Gidsen Linda en Sonja (rechts op de foto) la-
veren opgewekt met het gezelschap over het  
fabrieksterrein, en geven in één adem uitleg 
over het productieproces. “Wij zijn gewoon  
Linda en Sonja, dus geen managers of technici, 
zoals veel deelnemers verwachten.”

Wie zijn Linda en Sonja?
Dit duo is gepokt en gemazeld bij Tata Steel. 
Sonja: “We werken hier allebei ruim dertig jaar. 
Ooit zijn we begonnen als projectassistent of 
secretaresse, nu verzorgen zij voor uiteenlo-
pende groepen rondleidingen over het be-
drijf.” Hoog bezoek uit India, bewoners uit de 
IJmond, klanten, studenten, dagjesmensen uit 
Rotterdam of Delfzijl: zij draaien hun hand er 
niet voor om. Dat ging overigens niet meteen 
vanzelf. “Want”, zo bekent Linda, “wij lijken dan 
wel bijdehand, maar zijn het absoluut niet. Tij-
dens de eerste toertjes hadden we flink last van 
plankenkoorts.”

Krijgen jullie ook kritische vragen?
Ze vallen - voor het eerst tijdens het gesprek -  
even stil. “Ja, dat komt natuurlijk ook voor. De 
zorgen die leven over de overlast op de omge-
ving snappen we. We proberen alle vragen zo 
duidelijk mogelijk te beantwoorden en laten 
zien welke zaken het bedrijf onderneemt om de 

uitstoot verder te verminderen. Gelukkig wordt 
de rondleiding goed gewaardeerd. Uit onze en-
quête blijkt dat 67 procent van de excursiegan-
gers nà de rondleiding positiever over Tata Steel 
in IJmuiden denkt.”

Dat is best knap, hoe doen jullie dat?
“Dat is niet alleen aan ons te danken, haha. Deze 
industrie maakt écht indruk. Alles is hier ‘groots 
en meeslepend’. Neem de Warmbandwalserij 
waar we met de rondleiding vaak langsko-
men. Je voelt de warmte in je gezicht terwijl 
je een oranje straal in moordend tempo door 
die fabriek ziet schieten. Nota bene over een 
lengte van een kilometer. Dat blijft, ook voor 
ons, een imponerend gezicht. We zijn trots op 
de staalproductie. Ik denk dat we dat ook uit-
stralen. Daarnaast zijn we nuchter. We gaan 
de minder leuke aspecten van het staalmaken 
niet uit de weg. We zeggen waar het op staat. 
We leggen uit dat iedereen bij Tata Steel, van 
hoog tot laag, zijn best doet om impact op de 
omgeving te beperken en de productie te ver-
groenen met behulp van de waterstoftransitie. 
We willen allemaal een schone omgeving. Voor 
ons persoonlijk is dat ook van belang, want we 
wonen, net als veel collega’s, in de buurt.”

Vanwaar die verbondenheid met dit bedrijf? 
Sonja: “Mijn opa was smelter bij de Staalfabriek 
en mijn vader werkte tot aan zijn pensioen als 
installatiebeheerder bij de Hoogovens. En mijn 
man is planner/werkvoorbereider hier in de 
Havens.” Linda: “Oh, gaan we opbieden? Mijn 
eerste vriendje werkte bij de Warmband, net als 
vroeger mijn grootvader en mijn dochter werkt 
nu bij de Staalfabriek. Misschien dat die verwe-
venheid met Tata Steel maakt dat de tours in de 
smaak vallen.”

Zo ook vandaag. Hoogtepunt van de rondlei-
ding vormt natuurlijk het bezoek aan de eerder-
genoemde Warmbandwalserij. Terwijl de platen 
staal voortdenderen en het koelwater zich sis-
send op het staal stort, weet iedereen dankzij 
Linda en Sonja hoe de platen worden gewalst 
en hoeveel ton schroot er wordt gerecycled. 
Het gezelschap - waaronder een echtpaar uit 
Heemskerk, een jong stel uit IJmuiden, de ge-
pensioneerde vriendenclub ‘Mannen met de 

INSCHRIJVEN  
VOOR DE  
BURENTOUR
Wie ook meewil met een rondleiding  

van Linda en Sonja kan zich hiervoor  

aanmelden!

Kijk voor meer informatie en 

inschrijven op de website:  

www.tatasteelevents.com/nl/burentour

Blijf op de hoogte
Zoals je waarschijnlijk weet, nemen wij 
verschillende maatregelen om onze 
uitstoot steeds verder te verminderen. Dat 
doen we met het programma Roadmap 
Plus. Maar hoe zit het met alle maatrege-
len? Dit en nog meer vind je gemakkelijk 
terug in onze Interactieve kaart.
Ben je bijvoorbeeld benieuwd naar de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van 
stof of wil je meer weten over onze geur-
projecten? Of ben je gewoon nieuwsgierig 
naar de planning? Dan is deze kaart han-
dig voor jou. Ook kun je meer informatie 
vinden over hoe wij staal maken, nu en in 
de toekomst.

Scan de QR-code of kijk 
op de website: https://
tatasteel.steelsimvr.com

blauwe trui’, twee keurige dames ‘met interesse 
voor zware industrie’ en een groepje afgestu-
deerde jongeren - klapt uitbundig.
En Linda en Sonja kijken tevreden. 

* Nee, dit is niet fout gespeld. Het is officieel: 
‘sightseeing’, maar ‘site’ is jargon voor het  
bedrijventerrein van Tata Steel.

Duizenden
bezoekers

per jaar

Theo Leuwerink, milieutechnoloog

‘Geur is veelzijdig en complex’

http://www.tatasteelevents.com/nl/burentour
http://www.tatasteelevents.com/nl/burentour
https://tatasteel.steelsimvr.com
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Staal&IJmondStaal&IJmond Staal&IJmond Staal&IJmond

Tuinteam in actie
Het Tuinteam van Wijk aan Zee zet zich in om het dorp nog 
groener te maken en de jeugd bewust te maken van de 
natuur om hen heen. Dankzij een bijdrage uit het donatie-
programma van Tata Steel is tuingereedschap aangeschaft 
door deze vrijwilligers. Zij hebben vorig jaar 500 Staalmees-
tertulpenbollen geplant die van het voorjaar op verschil-
lende plekken in Wijk aan Zee zullen bloeien!

Nieuwsgierig...
Onlangs heeft een groep van de Kinderuniversiteit Haarlem, 
een weekendschool voor nieuwsgierige kinderen die een 
extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het ontwik-
kelen van hun talenten, een bezoek gebracht aan het ver-
nieuwde technieklokaal van de Academy van Tata Steel. Met 
veel plezier ontdekten zij hier de ‘7 werelden van techniek’!

Grote onderzoekers
Kindcentrum Het Rinket in Heemskerk wil kinderen zelf 
laten ontdekken. De leerlingen gaan vaak lopend of  
fietsend op pad. Met een donatie van Tata Steel doen ze 
dat in nieuwe veiligheidshesjes. Hier zijn ze op pad met de  
boswachter in het Marquette bos. De foto werd genomen 
door Marco van Meurs.

1 2 3

Vanuit het donatieprogramma ‘Future Generations’ steunt Tata Steel verschillende maatschappelijke initiatieven in de omgeving, met de focus op de volgende generatie. Kijk op de website  
www.tatasteel.nl/donaties voor meer informatie. 

Wijk aan Zeeërs Ruud Korten van Dorpshuis De 
Moriaan en Saskia van der Meij van Café de Zon 
hebben er als beheerder en caféhouder direct 
mee te maken. Ruud: “Het brengt een hoop ge-
zelligheid met zich mee.” Saskia: “Het is uniek 
dat je van zó dichtbij de wedstrijden kunt gade-
slaan.”

Van spanning of opwinding over het eve-
nement heeft Ruud Korten weinig last. Als 
jongetje ging hij al naar het voormalige ho-
tel Kennemerduin om daar naar het scha-
ken te kijken. Voor hem als beheerder van De  
Moriaan, dé locatie van het Tata Steel Chess 
Tournament, is dit de negende editie. Hij verblikt 
of verbloost niet van het idee dat er dagelijks bij 
hem 500 tot 1.300 bezoekers over de vloer ko-
men. “Nee hoor, het is voor ons gewoon een 

wondermooie start van het nieuwe jaar, zowel fi-
nancieel als organisatorisch.” Saskia van de Meij: 
“Jullie organisatie is als een goed geoliede ma-
chine! Voor ons als nieuwe eigenaren van Café 
de Zon is het toernooi van 2023 een vuurdoop.” 

Dit jaar is namelijk het eerste jaar dat de nieu-
we eigenaren, c.q. uitbaters van Café de Zon, 
de thuishaven van vele schakers en schaakfans, 
het toernooi meemaken. Na de spectaculaire 
overname van de vorige eigenaren Ad en Carla 
van Schie, zet een grote groep dorpsbewoners 
zich nu voor het café in. Saskia: “Dit is nieuw, dus 
spannend. Oud-eigenaar en schaakliefhebber 
Ad is nog steeds betrokken bij Café de Zon. Dus 
we gaan nog wel met elkaar om de tafel om de 
praktische zaken door te nemen. Hoeveel moet 
je inslaan?! We draaien straks drie weken non-

stop, dus het wordt buffelen. Maar ik hou ervan 
om me volledig op iets te storten. Dat geeft 
energie.” 

‘Voorspelbare schakers’
Ruud beaamt: “Het is één maand niet ademhalen 
en flink doordouwen. Maar nerveus of hectisch 
wordt ‘t niet. Schakers zijn namelijk heel voor-
spelbaar. Zij handelen vaak gewoontegetrouw 
en dat zien we ook terug in hun gedrag achter 
de bar. Wel zo relaxed.” Saskia: “Op het toernooi 
niet misschien, maar in het dorp zorgen ze regel-
matig wel voor verrassingen. Ik weet nog dat de 
schakers jaren geleden opeens op het school-
plein met de kinderen mee gingen voetballen. 
Het idee dat het dorp straks weer volloopt met 
schakers uit de hele wereld, vind ik hartstikke 
tof.” (Zie ook pagina 7.)

Na twee bescheiden corona- 
edities floreert de 85ste editie van  
het Tata Steel Chess Tournament 
weer als vanouds. Wijk aan Zee, 
thuishaven van het toernooi, maakt 
zich op voor de drommen schaak- 
liefhebbers die drie weken aaneen 
het dorp doorkruisen. En natuurlijk 
ook voor de hoofdrolspelers, van 
de grootmeesters uit de wereldtop 
tot aan vele honderden amateurs.

‘Eén maand 
alles op alles 

zetten!’
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Katinka Simonse, alias de kunstenaar  
TINKEBELL., nodigde Hans van den Berg, 
CEO van Tata Steel, uit om één van haar 
kunstwerken te kopen. Kunstwerken die 
zij, naar haar zeggen, maakte van de ‘zwa-
re metalen, fijnstof en andere uitstoot’ die 
ze met een magneet in de duinen van Wijk 
aan Zee bij elkaar sprokkelde. Hans van den 
Berg kocht er twee. Eén staat in de centrale 
hal van het hoofdkantoor, de ander hangt 
op zijn werkkamer. 

“Er zijn volgens mij maar twee opties: 1 Stop 
met alles wat mensen en de omgeving ziek 
maakt. Niet morgen of over vijf jaar. Dus stop 
met de productie met kooks of pas het pro-

ductieproces aan, ga 100 procent recyclen of 
iets anders maken. Er zijn veel andere moge-
lijkheden. Als dat niet lukt, ja, dan optie 2: 
dan moet Tata Steel weg uit de IJmond.”

Dat is een antwoord in beton 
gegoten
“Ja, dat krijg je met stellingen.” 

Dus volgens jou kan de IJmond 
zonder Tata Steel?
“Natuurlijk. We kunnen niet zonder 
zuurstof of water. Wel zonder staal-
fabriek. Je kunt het fabrieksterrein 
voor allerlei andere zaken gebruiken. Voor 
woningen bijvoorbeeld. Die 9.000 werk-

nemers kunnen wel ergens anders gaan wer-
ken. Of deze werknemers daar gelukkig van 

worden, is de vraag.”

Schemert hier twijfel door?
“Nee, maar er zijn meerdere kanten 
aan het verhaal. Want wat ik tra-
gisch vind, is dat de medewerkers 
als één grote familie zijn. Er heeft 
dus een familiedrama plaatsgevon-
den. Er gaan mensen dood door de 
staalproductie. Niemand wil dat. 
Toch is dat gebeurd en het gebeurt 

nog steeds. En dat is evengoed een 
trauma voor betrokkenen bij het produc-
tieproces. Als je dan vanaf de zijlijn gaat 

roepen ‘ga op andere plaatsen werken’, dan 
trek je een getraumatiseerde familie, middenin 
een rouwproces, uit elkaar. En dat werkt niet!”

Wat werkt wel volgens jou?
“Traumatherapie. Het is nu zo geëscaleerd. 
Niemand luistert nog naar elkaar. Het vertrou-
wen is weg. Er moet consensus komen over de 
situatie. De ziekmakende onderdelen moeten 
eerst stoppen, daarin ben ik het voor 100 pro-
cent eens met de activisten. Of dat gaat lukken 
hangt af van de inzet van Tata Steel. Ik weet 
niet of dat gaat lukken. Maar voorzichtig ben 
ik optimistisch, in die zin: Hans van den Berg 
lijkt te zien dat dit niet zo verder kan. De tijd 
zal het leren.” 

Kan de IJmond zonder Tata Steel, Tata Steel zonder de IJmond?

W A T  V I N D T  T I N K E B E L L . ?

RECHT 
VOOR 
ZIJN 

RAAP

In de rubriek Recht voor z’n raap geven mensen hun ongezouten mening over Tata Steel. De redactie neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de uitspraken van de geïnterviewde personen.

Vijf jaar geleden startte een groep van 20 mannen 
en vrouwen een culturele broedplaats in een im-
mens onherbergzaam en onverwarmd pand aan 
de Meubelboulevard. Nu telt de ‘Broedmachine’ 
56 kunstzinnige ondernemers, is het pand herre-
zen tot aantrekkelijk oord met vijftig ateliers en 
een inpandig podiumcafé annex restaurant. En 
ligt er een beloftevolle toekomst in het verschiet. 
De Broedmachine een doorslaand succes? Zeker, 
maar wel met ups and downs, zo stelt voorzitter 
Annabel Thomas nuchter.

Vijftig solisten die op gezette tijden samenwer-
ken. Fotografen, bierbrouwers, koffiebranders, 
glasblazers, pottenbakkers, fotografen, zeefdruk-
kers en kunstschilders. Zie dat maar eens voor el-
kaar te krijgen. Annabel Thomas fikst het. Als één 
van de oprichters is zij van meet af aan betrokken 
bij de Broedmachine. We spreken haar vlak voor 
een Open Dag. Of deze afspraak geen probleem 
is vanwege drukke voorbereidingen? “Oh, nee. 
Als voorzitter doe ik niets!” Het komt er ferm uit, 
alsof ze ook zichzelf nog moet overtuigen. “Haha, 
dat klopt. Ik moet het steeds tegen mezelf zeg-

Pure winst voor de gemeenschap
Vijf jaar Broedmachine Beverwijk

gen. Want als er iets is wat het bestuur in de af-
gelopen vijf jaar tot zijn schade en schande heeft 
geleerd, is het wel dat we ons niet moeten vertil-
len. De basis – huisvesting, veiligheid, financiën 
– moet op orde zijn. De rest - ideeën lanceren en 
uitwerken - moet iedereen zelf oppakken.”

Dat loopt gesmeerd. Kruisbestuiving is het sleu-
telwoord. Weliswaar een cliché, maar het werkt 
echt, zegt Annabel. De Broedmachine floreert 
dankzij het gezamenlijke onderdak, de vele ta-
lenten in huis en de democratische organisatie-
vorm (een vereniging opdat alle leden inspraak 
hebben). “Alle kennis en ervaring is gewoon in 
huis. We kunnen bij elkaar terecht voor goede 
raad, advies en spontane samenwerkingsver-
banden. Vind je het gek dat er een wachtlijst is? 
Maar vergis je niet, je kunt niet zomaar aanschui-
ven. Een ballotagecommissie beoordeelt of je 
een serieuze kandidaat bent. Hobbyisten horen 
hier niet thuis. Zo’n streng toelatingsbeleid is 
ook ons behoud. We hechten aan alle vormen 
van duurzaamheid, ook sociale. De Broedmachi-
ne is geen eendagsvlieg.”

‘Niks geen subsidie’
Annabel: “Vijf jaar geleden ontvingen we 
startsubsidies van de gemeente Beverwijk 
en de Rabo, en een bijdrage vanuit het dona-
tieprogramma van Tata Steel. Dat was ‘t. We 
wilden van meet af aan onafhankelijkheid, 
want subsidies en donaties scheppen toch 
vaak verplichtingen of verwachtingen. En dat 
terwijl iedereen zijn handen vol heeft aan het 
runnen van zijn eigen bedrijf. De huur van dit 
pand is bepaald geen vriendenprijs en ook 
de gasrekening moet betaald. De verhouding 
tussen commercieel en vrijwillig is altijd deli-
caat: iedereen doet bepaalde taken vrijwillig, 
maar je moet ook gewoon inkomen gene-
reren. Gelukkig vloeien er steeds meer op-
drachten voort uit het netwerk dat ik met de 
Broedmachine heb opgebouwd. En dat geldt 
voor meer mensen hier. Vorige week was ik in 
Norwich (Verenigd Koninkrijk) voor een pre-
sentatie over onze aanpak. In Norwich willen 
ze namelijk een vergelijkbaar project als de 
Broedmachine opzetten.”

Winst voor de gemeenschap
“Het mooie is dat jongeren dankzij dit soort 
initiatieven niet meer automatisch uit de 
IJmond wegtrekken naar Amsterdam. Dat 
houdt de gemeenschap hier jong en levendig. 
Als ouders en kinderen hier op een Open Dag 
komen, zijn ze verrast. Door het pand, de sfeer 
én door alle creativiteit en ondernemingszin. 
Het is oké om met je handen te werken, dat 
bewijzen we met de Broedmachine. Het is 
zelfs geweldig en je kunt er je brood mee ver-
dienen.”

Nieuwsgierig?
De Broedmachine organiseert Open Dagen 
waarop iedereen de ateliers kan bezoeken. 
Bovendien is er muziek, comedy, zijn er ten-
toonstellingen, shows en workshops in het 
inpandige podiumcafé Toos, en is het gelijk-
namige restaurant van woensdag tot en met 
zondag vanaf 12.00 uur geopend.

www.broedmachine.cc
www.podiumcafetoos.nl

https://broedmachine.cc
https://podiumcafetoos.nl
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‘Samen de  
fabriek steeds 
beter maken’

Wie: Brendan James (36)
Functie: Installatietechnicus Werktuigbouwkunde
In dienst sinds:  juni 2020

“Na vijftien jaar werken in de scheepvaart wilde ik graag een 
baan aan de wal en dichter bij huis werken. Uiteindelijk vond ik 
die - in coronatijd - als installatietechnicus in de Pelletfabriek van  
Tata Steel. In onzekere tijden durfden zij het wel met mij aan. Mijn 
affiniteit met techniek nam ik mee.”
 
Vier rayons
“Ik werk dus in de Pelletfabriek waar het erts binnenkomt en be-
werkt wordt in vier rayons: eerst gaat het naar de malerij en dan 
door naar de rayons bevochtiging, vormerij en branderij. Daarna 
is het erts klaar voor de hoogovens. Zelf zit ik in het team dat het 
onderhoudsbeheer doet voor de malerijbevochtiging. Natuurlijk 
was dat voor mij in het begin allemaal vreemd en nieuw. Maar je 
wordt hier heel goed door het team meegenomen en al gaande-
weg leer je alle processen kennen. Met mijn technische kennis kan 
ik prima aan de slag. Wel moest ik m’n VCA-certificaat nog halen en 
opnieuw examen doen voor mijn heftruck- en hijskranendiploma. 
Die van de grote vaart waren hier niet geldig.”

Regelmatig onderhoudstops
“Ons team begint altijd voor zevenen met het doornemen van 
nieuwe meldingen vanuit de productie. Dat bepaalt deels hoe je 
dag eruitziet. Verder doen we dagelijks periodiek onderhoud aan 
installaties. Het onderhoud aan installaties is belangrijk dus daar 
staat doorlopend onderhoud voor ingepland. Verder lopen we in-
specties, zetten we orders uit voor onderhoud en komen er firma’s 
langs voor onderhoud die we wegwijs maken. Planning is bij ons 
alles! Zo’n 70 tot 80 procent van mijn werk doe ik vanachter de 
computer en kleine klusjes los ik zelf op. Af en toe sleutel ik zelf 
nog wel een beetje.” 

Ruimte voor eigen ideeën
“Wat het werk uitdagend maakt is dat we met oude en nieuwe 
technieken door elkaar werken. Soms matcht dat niet goed, maar 
kom je daar later pas achter. Dan komt het voor dat je klussen pas 
op kunt pakken als de fabriek helemaal stilligt. Zo zijn we altijd aan 
het uitdokteren hoe en wanneer we dingen kunnen oppakken en 
verbeteren. Voor onderhoud draait het hier dus zowel om de korte, 
middellange en lange termijnvisie; een gezamenlijk taak voor ons 
hele team. Wat ik mooi vind is dat we echt als team met nieuwe 
inzichten en ideeën komen om de processen steeds beter te ma-
ken. Ruimte voor eigen ideeën en verbetervoorstellen voor onze 
processen is er zeker. De Pelletfabriek blijft ook in de toekomst, 
wanneer we overstappen naar de productie van groen staal op 
basis van waterstof, een belangrijke processtap. De bouw van de 
grootste milieu-installatie ooit bij deze fabriek is daar een goed 
voorbeeld van.”

Kom ook naar de Open Dag van de  
Academy van Tata Steel. 
Dinsdag 31 januari van 15.00 tot 20.30 uur. 
Stel jouw vragen aan studenten en docenten 
van onze bedrijfsschool, volg demo’s van 
praktijkopdrachten en bezoek één van  
onze fabrieken.  
Kijk voor meer informatie en aanmelden  
op de website www.tatasteeljobs.nl

JUIST
NU 
VOOR 
KOPLOPERS

Maak werk van de toekomst

Een leidend en duurzaam staalbedrijf waar iedereen trots op is, dát is 
onze ambitie. Daarom is Tata Steel begonnen aan de grootste omslag 
sinds zijn bestaan; we gaan staal maken op basis van waterstof.  
Om dit te laten slagen hebben we talenten nodig in de techniek, IT, 
productie en logistiek. Aanpakkers zoals jij die juist nú het lef hebben 
om te kiezen voor Tata Steel. Uiteraard krijg jij volop kansen en door-
groeimogelijkheden met daarnaast een uitstekend salaris. Maak jij 
samen met ons werk van de toekomst? Kijk direct op tatasteeljobs.nl!

OPEN 
DAG!

http://www.tatasteeljobs.nl
http://www.tatasteeljobs.nl
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Jubileumeditie  
Tata Steel Chess  
Tournament
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De 85ste editie van het Tata Steel Chess 
Tournament belooft een prachtig strijd-
toneel te worden. Wereld toppers en aan-
stormende talenten verzamelen zich in 
Wijk aan Zee voor het toernooi, van 13 tot 
en met 29 januari.

Met zowel de nummer één als de nummer twee van de 
wereld (respectievelijk Magnus Carlsen en Ding Liren), vijf 
top 10-spelers en in totaal acht top 20-spelers kent het 
Mastertoernooi van de jubileumeditie van het toernooi 
een sterk deelnemersveld.

Titelhouder Magnus Carlsen maakt voor de negentiende 
keer zijn opwachting. De Nederlandse topspelers Anish 
Giri en Jorden van Foreest zijn ook weer van de partij. 
Maar liefst vijf van de veertien deelnemers wonnen 
het Tata Steel Chess Tournament al eerder. Carlsen zelfs 
achtmaal en is daarmee recordhouder. Aronian schreef 
het toernooi viermaal op zijn naam. Caruana, So en Van 
Foreest wonnen het toernooi allen éénmaal.

Toernooidirecteur Jeroen van den Berg: “Er komen 
geweldige partijen aan! En dan heb ik het niet alleen over 
de partijen tussen de wereldtoppers onderling. Ik kijk juist 
ontzettend uit naar hoe de aanwezige jonge toptalenten 
de strijd aan zullen gaan met de gevestigde orde.”

Amateurschakers en toeschouwers weer welkom
Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland: “Heel 
fijn dat we bij deze jubileumeditie weer een volledig 
toernooi kunnen organiseren. Dat betekent inclusief de 
populaire amateurtoernooien en mét alle bijbehorende 
evenementen en bijeenkomsten. Ook toeschouwers zijn 
gelukkig weer welkom. Dat maakt het toernooi helemaal 
compleet. We zijn er trots op om alle schaakliefhebbers 
weer te ontvangen in Wijk aan Zee.”

Voor iedereen is op en rondom het toernooi veel te 
zien en te beleven. Zo vindt het Jeugd Schaaksimultaan 
weer plaats: basisschoolleerlingen en jonge spelers 
van schaakverenigingen uit de regio spelen op 
woensdagmiddag 18 januari bij Telstar tegen bekende 
schakers zoals Hans Böhm en Jop Delemarre. En op 
donderdag 19 januari wordt één ronde geschaakt tijdens 
‘Chess On Tour’ in de Johan Cruijff Arena! 

Familiefestival
Eén van de hoogtepunten zal dit jaar het sprankelende 
Tata Steel Chess Festival in Wijk aan Zee zijn. Het 2-daags 
Familiefestival voor jong en oud, boordevol activiteiten 
die je in het onderstaande schema ziet! Of kijk op  
www.tatasteelchess.com/festival.

Start: 11.30 uur
Duur: ± 45 min.

Start: 13.00 uur
Duur: ± 45 min.

Start: 14.00 uur
Duur: ± 45 min.

Start: 15.00 uur
Duur: ± 45 min.

Start: 13.30 uur
Duur: ± 2 uur

Vertrek: 12.00 uur

Vertrek: 13.00 uur

Vertrek: 11.30 uur

Vertrek: 12.30 uur

Vertrek: 13.30 uur

Vertrek:14.30 uur

Alleen zondag Vooraf 
inschrijven
verplicht

Alleen zaterdag 

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 15.30

15.30 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 17.30

17.30 - 18.00

Zaterdag 21 
& zondag 22
januari 2023

Restaurant 
Klein 
Zwitserland

Het 
BoegbeeldBasisschool de Vrijheit Café De Zon Julianaplein

Chessity 
schaken Schminken 

3x3
Basketbal

Technisch 
knutselen

Schaak-
mozaiëk

Mini 
workshop
Tata Steel 
Orkest

Bunker 
wandeling

Live 
Commentaar Schaatsen Speurtocht Schaken Tafeltennis

Bezoek 
Tata Steel

Bezoek 
Hoogovens 
Museum

Vixing Axe 
Games

Basisschool 
Teamkam-
pioenschap 
IJmond 
Noord

Munten van staal
Wist je dat verschillende munten van staal zijn? Het bekendste voorbeeld 
hebben we allemaal wel in huis. Dat is de vijf eurocent en die is gemaakt van 
verkoperd staal.
Munten, van staal uit IJmuiden, vinden hun weg door héél Europa. Voor in de 
koffieautomaat langs de snelweg of als wisselgeld.
Ze moeten in alle gevallen hard en slijtvast zijn en lang meegaan. Net als al die 
andere soorten munten van staal die we gebruiken. Voor kluisjes, uitrijmunten of 
als naampenning voor je hond.
Met staal maken we de producten van vandaag, voor morgen en in de toekomst. 
Staal is overal om je heen, ook in kleine en alledaagse voorwerpen die heel prak-
tisch zijn!

Kwartetspel
Staal is vaak dichterbij dan je denkt en daar gaat het kwartetspel ‘Staal van 
ons allemaal’ over. Wil jij dit kaartspel ontvangen? Mail ons dan een korte 
omschrijving van het meest futuristische product waar het staal van de 
toekomst volgens jou in zit.
Mail jouw idee naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com o.v.v. naam, 
adres en leeftijd. De 25 meest originele inzendingen krijgen een kwartetspel!
(Over de (uitslag van de) weggeefactie is geen correspondentie mogelijk.)

S T A A L K O R T

S T A A L  V A N  O
N S  A L L E M

A A L

Caravan 
Elektrische fiets

Vrachtwagen

Auto

n
n

n
n

Staal op wielen

S T A A L  V A N  O N S  A L L E M A A L

Pastamachine
KoelkastPannen Espressomachine

n 
n

n

n

Staal in de keuken

S T A A L  V A N  O N S  A L L E M A A L

n 

n

n
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Thermostaat 
Knoopcelbatterij
Afstandsbediening
Elektrische auto

Staal in batterijen 
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STAAL VAN ONS ALLEMAAL

Staal is vaak veel dichter bij dan je 

denkt. Het vormt de basis voor de 

wereld om ons heen. Het zit in onze 

gebouwen, bruggen en stadions maar 

ook in onze elektrische auto’s, fietsen, 

groenteblikken en sluizen. 

Gemiddeld gebruiken we allemaal  

bijna 300 kilo staal per jaar. Voor ons  

voedsel, voor ons vervoer. Maar ook 

voor onze veiligheid en onze gezond-

heidszorg. Kortom: staal is onmisbaar. 

En we kunnen het bovendien duurzaam 

hergebruiken en oneindig recyclen. Van 

blikverpakkingen tot aan reusachtige 

hijskranen.

Staal is van ons allemaal. 

Nu én in de toekomst.

PROGRAMMA TATA STEEL CHESS FESTIVAL

http://www.tatasteelchess.com
http://www.tatasteelchess.com/festival
mailto:omgevingsnieuws%40tatasteeleurope.com?subject=
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VOLG ONS VOOR HET LAATSTE NIEUWS OOK OP SOCIAL MEDIA

OVERLAST 
MELDEN

INFORMATIE-
LOKET

NIEUWSBRIEF COLOFON

Bij het informatieloket ‘Tata Steel in de Buurt’ 
in De Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee kun je 
terecht met al je vragen en klachten. 
Omwonenden zijn welkom met vragen over het 
bedrijf en kunnen meer informatie krijgen over 
de productieprocessen. Daarnaast vind je er 
informatie over de Roadmap Plus en alle 
projecten die daaronder vallen. 

Openingstijden:
Maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00 – 16.00 uur

Ondervind je hinder van de processen van Tata 
Steel in IJmuiden? Scan dan deze QR-code voor 
het online meldformulier. Jouw melding en 
ervaring is voor ons zeer waardevol en wijzen 
ons op bedrijfsactiviteiten die extra aandacht 
en verbetering behoeven om overlast te 
verminderen. 

Je kunt ook langskomen bij het informatieloket 
‘Tata Steel in de Buurt’, De Zwaanstraat 20, 
Wijk aan Zee.

Meld het hier:
https://omgeving.tatasteel.nl/
meldformulier.html

Wij vinden het belangrijk om onze buren goed 
te informeren. Naast deze krant kun je je ook 
abonneren op de digitale nieuwsbrief om zo op 
de hoogte te zijn van de actualiteiten. 

Schrijf je nu in voor de digitale nieuwsbrief 
‘Rondom Staal’ via de QR-code.

Meld je hier aan:
https://omgeving.tatasteel.nl/aanmelden-
nieuwsbrief-rondomstaal.html

Of kijk voor het laatste nieuws op: 

www.tatasteel.nl/omgeving

Deze uitgave is bedoeld voor de inwoners van 
de IJmond om hen op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen rondom het staalbedrijf 
en de aanpak van overlast in de omgeving. 

De redactie ontvangt graag feedback of vragen 
die jij als lezer hebt. Stuur je reactie naar:
omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com

JOUW MENING TELT:
Wij zijn benieuwd naar je mening over deze 
krant. Scan de QR-code: 

De inhoud van deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Alle rechten zijn voorbehouden aan Tata Steel.

T E R U G  I N  D E 

T I J D
Een kampioen-hoogoven

Op 28 november 1967 werd Hoogoven 6  
aangeblazen en opgestart. Op dat moment 
de grootste hoogoven van Europa. Dit was 
de opmaat tot een ongekende uitbreiding 
van het staalbedrijf.
In deze periode werd bijvoorbeeld ook 
de Warmbandwalserij gebouwd. En om 
alle nieuwe medewerkers te huisvesten, 
verrezen complete woonwijken in de 
IJmond.

Hoogoven 6 is in de loop der tijd herbouwd, 
verbouwd en vernieuwd. En met slim 
onderhoud fit gehouden. Hoogoven 6  
behoort, net als Hoogoven 7, tot de meest 
productieve hoogovens ter wereld, mede 
dankzij het lage kooksverbruik.

Theatergroep bij de Hoogovens!?
Het kon niet uitblijven: Tata Steel als onderwerp van een theater-
voorstelling. Dat is te zeggen: niet de fabriek, maar mensen spelen 
de hoofdrol. Het zijn de werknemers, hun families en buren die in 
‘Onder de rook van de Hoogovens’ de hoofdrol spelen.

De voorstelling komt voort uit een samenwerking van theater-
groep De Vlammende Eend met schrijver Christine Otten, die 
met deze productie een familiedrama brengen over een fictieve 
Hoogovensfamilie. Dit voorjaar te zien in het Hoogovensmuseum.

‘Onder de rook van de Hoogovens’ toont drie generaties binnen 
een familie wier leven nauw is vervlochten met de Hoogovens. 

Voorafgaand aan de totstandkoming van het stuk spraken 
theatermakers Alev Kutluer, Tina Krikke en Christine Otten met 
(oud-)werknemers en andere belanghebbenden. Op basis van die 
interviews wordt een fictieve theatertekst geschreven.
Alev: “Via hun persoonlijke verhalen komen maatschappelijke 
thema’s aan bod, waaronder de arbeidersgeschiedenis, de rol 

van de vakbonden en de zorgen van inwoners over de impact 
van het bedrijf op de IJmond. We kiezen voor een genuanceerd 
beeld en laten daarom zoveel mogelijk invalshoeken zien. Het 
gaat ons om de gezamenlijke toekomst. Overigens opereren wij 
als onafhankelijke theatermakers. We zijn te gast bij Tata Steel in 
het museum, maar werken niet in opdracht van wie dan ook.” Op 
www.onderderookvandehoogovens.nl staat binnenkort meer 
informatie.

Tina Krikke (links) en 
Alev Kutluer (rechts) met 
schrijver Christine Otten 
in hun midden

www.facebook.com/TataSteelinNL @TataSteelNL

https://omgeving.tatasteel.nl/meldformulier.html
mailto:omgevingsnieuws%40tatasteeleurope.com?subject=
https://omgeving.tatasteel.nl/aanmelden-nieuwsbrief-rondomstaal.html
http://www.tatasteel.nl/omgeving
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Mta7RAT-10KTPiZJ3NImSSR8ue9zUhBCtPw5l6AkqEFUQVZUNUdYQ0g5S1pKTjkzN1lRR1ZTR1I5Wi4u&qrcode=true&wdLOR=c0A9813CE-DDB8-1A4D-8074-8B84A34C74B3
http://www.onderderookvandehoogovens.nl
http://www.facebook.com/TataSteelinNL
https://twitter.com/TataSteelNL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

