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Ilse Evenepoel

Vermoedelijk zonder het te weten, genieten pendelaars 

dagelijks van het werk van Lamifil. Aan Infrabel levert deze 

Hemiksemse fabrikant van draad- en kabelproducten uit koper 

en aluminium al decennialang de spoorwegbovenleidingen, al 

is dat lang niet het enige. ‘'We maken onze rol als wereldspeler 

waar door oren te hebben voor wat de markt vraagt’, zegt 

operations manager Ilse Evenepoel.

door Jan Van de Poel  |  fotografie Wim Kempenaers

‘We houden de 
pioniersgeest 
levendig’
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Wandel de terreinen van Lamifil op en meteen overvalt u het 
gevoel van binnen te stappen in een industrieel bedrijf met een 
geschiedenis. In de typische interbellumgebouwen op de site 
aan de Frederic Sheidlaan in Hemiksem ging het toenmalige 
Lamitref als letterwoord van de Société Franco-Belge des 
Laminoirs et Tréfileries d’Anvers in 1929 van start. In de 
daaropvolgende decennia werkte het Rupelse bedrijf zich op tot 
grotere fabrikant van koperstaven en koperdraad en sinds eind 
jaren vijftig ook van aluminiumproducten. 

‘Naast bovenleidingen in koperdraad en koperlegeringen 
voor de spoorwegen fabriceren we ook hoogtechnologische 
hoogspanningskabels in aluminium. Daarnaast vervaardigen 
we uiteenlopende tussenproducten van beide metalen voor 
allerhande toepassingen, bijvoorbeeld voor gebruik in de auto-
-industrie of de lucht- en ruimtevaart. Met zoveel producten in 
verschillende diameters en vormen kan je Lamifil omschrijven 
als een complex bedrijf, maar net dat facet boeit me’, legt 
Ilse Evenepoel uit waarom ze er tweeënhalf jaar geleden is 
binnengestapt. ‘Daarnaast vind ik het als metallurg prettig 
werken als je ziet hoe de producten tot stand komen. Voor 
zover me bekend, is er trouwens geen enkel andere fabriek 
die met zowel aluminium als koper aan de slag gaat. Groot 
voordeel hiervan is dat het bedrijf zo fluctuaties kan opvangen. 
Aangezien de productieprocessen met beide metaalsoorten 
vrij gelijklopend zijn, zijn er bovendien synergieën tussen beide 
afdelingen te maken. Door hun specifieke eigenschappen hebben 
beide metaalsoorten elk hun specifieke toepassingen. Koper is 
een betere geleider, terwijl aluminium dan weer een veel lichter 
gewicht heeft en ook veel goedkoper is.’ 

PEPER EN ZOUT
Met zijn 250 medewerkers is Lamifil geen mastodont. Meer 
dan op volume legt het volop de focus op producten met een 
grote toegevoegde waarde voor klanten. ‘We spelen in op 
opportuniteiten en projecten waar onze sterktes optimaal tot 
hun recht komen. Onze troeven zijn onder meer een unieke 
metallurgische expertise met eigen labo’s en een rijke kennis 
van de toepassingen en processen van onze klanten. Dat 
vakmanschap combineren we met innovatie en R&D, waarbij 
we steeds vertrekken vanuit specifieke doelstellingen. Door 
niches op te zoeken, flexibel in te spelen op de noden van onze 
klanten en ervoor te zorgen dat onze producten meer kunnen, 
maken we het verschil tegenover de concurrentie’, stipt Ilse 
Evenepoel aan. 

Met orders voor bijvoorbeeld specifieke 
hoogspanningsgeleiders voor Zuid-Amerika en halffabricaten 
van speciale koperlegeringen voor het Verre Oosten, lijkt 
Lamifil daarin aardig te lukken. Van zijn productie is meer 
dan 80 % bestemd voor de export, met Europa als grootste 
afzetmarkt. ‘Met het nodige peper en zout kan je andere 
kenmerken uit koper en aluminium halen. Door er bij het 
insmelten legeringselementen aan toe te voegen, bekom 

je bepaalde gewenste eigenschappen qua sterkte, rek of 
geleidbaarheid van het eindproduct. Bijvoorbeeld op vlak van 
temperatuurbestendigheid doet onze eigen R&D-afdeling heel 
wat ontwikkelingen’, legt de operations manager uit. ‘Ook qua 
samenstelling van de kabel is er veel maatwerk mogelijk. In een 
kabel zitten er tot 91 draden gewikkeld om een kern, die zelf 
dan ook nog eens van staal of een composietmateriaal kan zijn. 
Al zien twee kabels er voor een leek misschien hetzelfde uit, in 
realiteit kan het gaan om totaal verschillende producten met 
elk hun eigen karakteristieken. Voortdurend kijken we uit naar 
mogelijkheden voor ontwikkeling of vernieuwing van producten 
en processen. Dat doet Lamifil al van oudsher en we doen er 
alles aan om die pioniersgeest levendig te houden. Handelen met 
een open geest is een van de waarden waarop dit bedrijf zich 
ontwikkelt. Als we luisteren naar onze markten en maatwerk op 
basis van nieuwe ideeën blijven aanbieden, blijven we de grote 
meute steeds een stapje voor en kunnen we blijven groeien.’

ALTERNATIEVEN UITDENKEN
In dat innoveren denkt Lamifil ook aan de omgeving. Zo is het 
vorig jaar op eigen initiatief een onderzoeksproject naar nieuwe 
koperlegeringen, als milieuvriendelijk alternatief voor de 
klassieke koper-cadmiumlegeringen, opgestart. 
‘Omwille van hun sterke geleidbaarheid worden die 
veelvuldig gebruikt voor spoorwegtoepassingen. Met een 
milieuvriendelijkere variant hopen we die te evenaren en 
daarbij de andere eigenschappen minstens evenwaardig 
aan de klassieke legering te houden. Enkele jaren geleden 
is onze R&D-afdeling ook al gekomen tot een aantal nieuwe 
aluminiumlegeringen, die we gepatenteerd hebben’, duidt 

‘We counteren de concurrentie door niches 
op te zoeken, flexibel in te spelen op noden 
van onze klanten en ervoor te zorgen dat 
onze producten meer kunnen.’



Ilse Evenepoel. ‘Aan de andere kant kijken we ook naar 
recyclage waar mogelijk. Aangezien aluminium volledig 
recycleerbaar is, wordt alle intern bekomen schroot terug 
door ons verwerkt. We bekijken ook het recycleren van 
gebruikte kabels die terugkomen uit de lucht. Aluminium- en 
koperschroot kopen we niet aan, omdat goede geleidbaarheid 
nu eenmaal een belangrijke eigenschap bij onze producten 
is. Achtergebleven onzuiverheden in onze installaties zou 
daarop een effect kunnen hebben. Dus gaan we voor onze 
geleidbaarheidstoepassingen liever met primair metaal 
aan de slag. Daarbij houden we ook rekening met de 
zuiverheidsgraden waaraan elke leverancier volgens zijn 
productieproces kan voldoen. Ons ontwikkelingsteam bepaalt 
met welk materiaal aan de slag wordt gegaan.'

De installatie van een nieuwe smeltoven voor de 
aluminiumgieterij, een van de grootste investeringen van 
Lamifil in zijn geschiedenis, staat eveneens in het teken van 
duurzaamheid. ‘Dankzij die vernieuwing kunnen we het 
energieverbruik verminderen, materiaalverliezen beperken, 
extra kwaliteitsgaranties en flexibiliteit inbouwen én de 
ergonomie voor de werknemers verder verbeteren. De 
nieuwe smelt- en warmhoudovens waarin ook het legeren 
gebeurt, verbruiken 40 % minder gas’, licht Ilse Evenepoel nog 
toe. ‘Deze geplande investering maakt deel uit van een groter 
transformatieplan, dat Lamifil in vijf jaar moet voorbereiden op 
de toekomst. Als bedrijf moeten we ons blijven aanpassen, 
zowel door onze organisatie vorm te geven als onze producten 
en processen te vernieuwen. Om de verbinding met de 
toekomst te maken, hebben we alvast een solide strategie die 
we volop aan het uitvoeren zijn.’

WERK VOOR DURVERS EN VERNIEUWERS
Met een twintigtal openstaande vacatures is het Lamifil 
duidelijk menens om door te groeien. ‘Met de schaarste op de 
arbeidsmarkt is het een uitdaging om technische profielen 
te vinden, ongeacht of het nu gaat om een operator of een 
procesingenieur’, zegt Ilse Evenepoel. ‘Voor goede mensen 

hebben we alleszins altijd plaats, zowel voor een schoolverlater 
als voor een vijftig- of zestigplusser. Jonge mensen kunnen 
van medewerkers van die leeftijdscategorie heel wat ervaring 
oppikken. Op onze werkvloer kunnen ze volop leren en 
genieten ze ook enige vrijheid in hun werk. Ook onze ligging 
is aantrekkelijk, buiten het drukke stadsverkeer. Voor ons 
bedrijf is het vooral belangrijk dat medewerkers initiatief 
durven nemen. Door onze vlakke bedrijfsstructuur en het feit 
dat iedereen heel aanspreekbaar is, worden zaken snel beslist. 
Vandaag lopen er uiteenlopende vernieuwingsprojecten 
rond bijvoorbeeld digitalisering, datacaptatie en track & 
trace. Ook dat toont aan dat we in onze toekomst investeren. 
Geïnteresseerden krijgen hier de kans om mee te schrijven aan 
onze toekomst. Komend najaar lanceren we nog een nieuwe 
branding, die onze positionering en uitstraling ondersteunt.’

> www.lamifil.be

‘De investering in de nieuwe smeltoven 
maakt deel uit van een groter 
transformatieplan, dat Lamifil in vijf jaar 
moet voorbereiden op de toekomst.’
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‘Plek voor vrouwen in maakindustrie’

Met eerdere werkervaringen bij onder andere 
aluminiumproducent Aleris, de toenmalige start-up Elsyca 
en kenniscentrum Sirris heeft Ilse Evenepoel al heel wat 
watertjes in de industriële wereld doorzwommen. Nochtans 
koos ze slechts voor ingenieursstudies omwille van de 
zekerheid op werk. ‘De andere optie was zoals mijn broer 
arts worden, maar die raadde me die keuze af. Omdat de 
richting Mechanica mijn eerste keuze maar tegelijk ook 

mijn slechtste vak was, koos ik voor Metaalkunde. Net als 
bij het einde van mijn studies in 1991, is nog steeds maar 15 
% van de afgestudeerde ingenieurs een vrouw. Nochtans 
hebben vrouwen in de industrie hun plek, al zeker in functies 
die veel precisiewerk vragen’, meent ze. ‘In industriële 
productieomgevingen is het uiteraard niet allemaal luxe. 
Een clean room in de farma mag je niet vergelijken met de 
metaalsector. Jobs in zo’n omgevingen zien er misschien 
niet sexy uit, terwijl ze enorm toffe dingen inhouden. Ook uit 
het contact onder collega’s kan je veel energie halen.’


