Onder Ondernemers
“Onder Ondernemers”
Deze nieuwsbrief van OKEE, vanaf heden maandelijks in uw mailbox én op de OKEE-website, kadert in de
volgende filosofie: beter een goede buur, dan een verre vriend. Op deze manier laten we ondernemend
Eeklo telkens kennismaken met collega-ondernemers uit de buurt. We trappen af met Metaalgieterij De
Sweemer.
Wie al gehoord heeft van het bedrijf De Sweemer, weet dat het een
gieterij is. Maar wat doet men daar nu precies? Heb bedrijf legt zich
vooral toe op gietwerk dat bestemd is voor machinebouw. Dat wil
zeggen dat er hier vooral onderdelen worden gemaakt die bestemd
zijn om machines mee te vervaardigen. Het metaal dat hier wordt
gesmolten, wordt opgewarmd – dat kan tot wel 1500°C– tot het
vloeibaar is. Vervolgens wordt dat in een zandvorm gegoten, zodat
het na afkoeling de gewenste vorm heeft. Om dat metaal te smelten
gebruikt men bij De Sweemer elektro-ovens. Deze kan je het beste
vergelijken met een microgolfoven, want er wordt gewerkt met een
inductief veld waardoor warmte wordt opgewekt in het materiaal
zelf. Hier wordt dus vooral gewerkt voor constructeurs en bedrijven
uit de mechanische industrie die bepaalde machines of aanverwanten
maken. Dat gaat dan van diamantslijpmachines, weefgetouwen,
persen, motoren, reductiekasten, zaagmachines, en ga zo maar door.
Een nevenproject van het bedrijf is de toelevering aan de sidérurgie,
de ijzer- en staalnijverheid. Zo worden er ook modellen gegoten die
nodig zijn voor de constructie van het productieapparaat van
bijvoorbeeld Arcelor Mittal.
Ernest De Sweemer, de huidige directeur, is ondertussen al de vierde generatie die het familiebedrijf runt.
Zijn overgrootvader en grootvader startten in het begin van de 20ste eeuw als freelance handvormers die
van gieterij naar gieterij trokken om er de meest delicate
zandvormen te maken. Na Wereldoorlog II was het Willy De
Sweemer, de vader van Ernest die het roer in handen nam. Hij
vormde het bedrijf om van een klassieke gieterij naar een semigeautomatiseerd
bedrijf
dat
vooral
straatgietwerk
vervaardigde, zoals o.a. rijwegdeksels. Dat was in een tijd dat
bijna elke gemeente zijn eigen gieterij had. Maar door een
grote uniformisering en standardisering, zijn een aantal

modellen voor straatgietwerk in het hele land dezelfde geworden.
Daardoor werd die markt minder en minder aantrekkelijk. Het
bedrijf is zich dan meer gaan specialiseren in wat hierboven
beschreven staat als de machinebouw. In 1980 kwam ook Ernest
De Sweemer in het bedrijf, als metaalbouwkundig ingenieur. Het
bedrijf verhuisde in 1987 van de Jan Breydelstraat naar de huidige
locatie in de industrielaan. Willy De Sweemer ging met pensioen in
1995 en liet het bedrijf aan zijn zoon Ernest. Dit jaar nog kreeg
Willy de Lifetime Achievement Award in Eeklo voor zijn hele
carrière.
Wie denkt aan straatgietwerk, zit dus nog bij de vorige generatie.
Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven met bijvoorbeeld een
gebroken rijwegdeksel niet meer bij De Sweemer terechtkunnen.
De producten die het bedrijf vandaag vervaardigt zijn niet altijd
even zichtbaar, maar onrechtstreeks levert het bedrijf aan vele
andere bedrijven in de buurt. Denk maar aan alle machines in uw
magzijnen en de honderden onderdelen waaruit zo’n toestel
bestaat. De markt van het bedrijf situeert zich dan ook vooral in het
buitenland, meerbepaald bij grote machinebouwers in het Ruhrgebied en Zwitserland. Niet onbelangrijk is
het feit dat u ook bij De Sweemer terecht kan als u met een mechanische machinebreuk te maken hebt,
want daar worden ook eenheidsstukken gemaakt. Dat wil zeggen dat als u een bepaald onderdeel voor een
machine nodig hebt dat niet meer bestaat of niet meer vervaardigd wordt, u dat wel nog kan laten gieten bij
De Sweemer.

Wie goed kijkt, ziet naast de gieterij nog een tweede gebouw staan. Ooit
was dat een aluminiumgieterij. Vandaag zijn er plannen om dat gebouw
een nieuwe wending te geven. Hier zou een nieuwe gieterij komen die de
markt van de aluminiumbronzen gaat aanpakken. Daarmee mikt de
Sweemer op de glasnijverheid. Hier zullen dus onderdelen gemaakt
worden voor constructeurs die leveren aan de glasnijverheid. Geen
onbelangrijke markt, denk maar aan de miljarden glazen flesjes die per
dag vervaardigd worden in Europa.

Wat u zeker al moet gezien hebben, zijn de stadspaaltjes in Eeklo. Deze
alombekende groene metalen paaltjes, met een eikeltje bovenaan – hét
symbool van de stad - worden vervaardigd bij De Sweemer.

