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Ongeëvenaarde sterke processen en infrastructuur 



Gecumuleerde investeringen  
in milieuprojecten 

M EUR 

Jaarlijks gaat 10 tot 15% van het investeringsbudget  
naar milieumaatregelen 



Geluid : Analyse problematiek 

Opgesplitst in twee deelonderzoeken : 
• Impulsachtig geluid  

– Metingen uitgevoerd in mei / juni  ( mei maand hoogste 
bedrijvigheid qua interne zwaar schroottransporten) 

• Continu geluid 
– Meetcampagne gepland in december (representatieve situatie 

voor toekomstige situatie) 
– In kaart brengen belangrijkste geluidbronnen , toetsen op 

BBT technieken toegepast worden 
 



Bestrijding continu geluid 

• Nieuwe installaties mogen geen bijkomende overlast veroorzaken 
– Criteria in lastenboeken 
– Geluidsstudies (bv ontstoffing  HO A) 
– Metingen naar efficiëntie geluidsdemping ( recent sinterfabrieken, 

geluidsdempers worden vernieuwd) 
– Waar mogelijk omkasten of in gebouw plaatsen 

• Bestaande installatie  
– Waar mogelijk gesaneerd, door inbouw dempers, inkapselen, 

aangepaste regelkleppen enz. 
• Bijzonder moeilijk probleem gezien de omvang en de geïnstalleerde 

vermogens. Vooral ‘s nachts door wegvallen omgevingslawaai en bij 
ongunstige windrichting specifiek geluid waarneembaar 
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Extra maatregelen tegen geluidsoverlast 
Ventilator gebouw dikke betonnen wanden 
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Geluidsdemper in schouw 
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Schroot inzet in staalfabriek 
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Impact schroot manipulatie op omgevingslawaai 

• Studie uitgevoerd in de maand mei / juni door studiebureau 
dBAPlan (deskundige G. Putzeys) 

• Uitvoering tijdens meest belastende periode (hoge inzet schroot 
en vast ruwijzer) 

• Continu geluidsimmissie registratie op verschillende plaatsen op 
ons eigen terrein, ter hoogte van Rieme en Sint Kruiswinkel. 

• Registratie activiteiten (camera), werkwijze en meteo gegevens  
• Zoeken naar link tussen type activiteit en geregistreerde 

geluidpieken 
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Geluidsoverlast t.g.v. schrootbehandeling 
Locatie schrootbehandeling 
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schroothal 



Locatie meetposten 
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Registraties tijdens meetcampagne 
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Conclusies onderzoek 

• Conclusie deskundige 
– Activiteiten schroothal kunnen bij ongunstige windrichtingen voor 

geluidoverlast zorgen 
– Activiteiten schrootkade te verwaarlozen impact op meetpunt Rieme 

( moeilijk hoorbaar) 
– Activiteiten ter hoogte van noodgietputten en stock RBV  hebben 

geen relevante impact in Rieme en Sint Kruiswinkel 
– Isoleren en dichtmaken schroothal is niet mogelijk, enige oplossing 

conceptuele en organisatorische maatregelen 
• Genomen acties 

– Beperken activiteiten in schroothal ‘s nachts ( 22u -6u), geen 
aanvoer extern schroot + geen opduwen schroot met laadschop 

– Studie verplaatsen schroot stock + vullen lepels naar midden terrein 
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Stofbestrijding:  
topprioriteit in milieubeleid 
• Stof via geleide bronnen  

(via schouwen) 
• Diffuus stof  

(niet via schouwen) 

Grote inspanningen in het verleden en in de toekomst  
om luchtkwaliteit continu te verbeteren 



Stof via geleide bronnen: 
Belangrijke stappen 
• Uitbreiding ontstoffing hoogoven A (2012) 
• Vernieuwde ontstoffing cokeskaai (2011) 
• Uitbreiding ontstoffing hoogoven B (voorjaar 2017) 
• Hybride filter sinterfabriek 1,  

R&D ontwikkeling in samenwerking met ArcelorMittal-groep (voorjaar 2017) 
• Mouwfilter sinterfabriek 2 (najaar 2017) 
• Rookgasrecirculatie sinterfabrieken (2020) 

Meer dan 30 miljoen euro stofbestrijdingsmaatregelen in 2017 



Stofkap gietvloerontstoffing Hoogoven A 
 



Uitbreiding ontstoffing hoogoven B 
 



Zowel diffuse als geleide emissie sterke reductie 

Ombouw gietvloer HOO A (2012 - 
7,9M€) & HOO B (2017 - 10,9 M€) 
met installatie bijkomende 
mouwfilter 



Hybride filter sinterfabriek 1 
 



Mouwfilter sinterfabriek 2 
 



Diffuse stofemissies 



Diffuus stof: 
stofreductieplan 
• Besproeien onverharde wegen bij droog weer 
• Aanbrengen korstvormer (papiercellulose) op de grondstoffenstapels 

bij droog en winderig weer 
• Aanleggen van stofberm 10 m hoog en 870 m lang langs het Kanaal 

Gent-Terneuzen 
• Doorgedreven veegprogramma op de wegen 
• Aanpassen in functie van weersomstandigheden 



Measures to combate diffuse dust emission 



Aanleggen van stofberm 10 m hoog en 870 m 
lang langs het Kanaal Gent-Terneuzen 



 
Resultaten genomen maatregelen 
Evolutie fijn stof PM10 in havengebied 
 

• 75 % is niet afkomstig van lokale bronnen 
• Computermodellen berekenen de bijdrage van ArcelorMittal Gent op 10 

tot 15 %  
• Investeringen ArcelorMittal Gent: 

• Diverse acties zowel op de geleide bronnen als de diffuse 
• Dit jaar drie nieuwe installaties in dienst genomen (budget ca 35 M€) 

 

 

 
 
 
 
 
 



Resultaten genomen maatregelen 
Stof emissie via de schouwen 
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Elke klacht wordt onderzocht 

• Via staalname kan getoetst worden of het neergeslagen stof toe 
te wijzen is aan een specifieke bron op ons terrein 

• Op basis van windrichting en windsnelheid wordt nagegaan of 
het getroffen gebied in de windrichting ligt 

• Intern wordt navraag gedaan bij afdelingen of er zich storingen 
voorgedaan hebben of abnormale omstandigheden 

• De resultaten van de continu monitoren worden geanalyseerd 
• Dikwijls slagen we er niet in om een verband te leggen, soms 

wel (zie september Riemewegel)  
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Arcelor Mittal Gent 
 

Ronald Mortier 
8/11/2017 
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