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Crisis? What crisis? Moerstee Glasspecialist, Kapelle

Het is een komen en gaan van bekenden uit de glaswereld. 

Toeleveranciers, fabrikanten, handelsbedrijven. Namen zullen we 

niet noemen, maar het lijkt wel een vergadering van GBO op het 

kantoor van directeur Marcel van der Moere. En dat in Kapelle. 

zonder weerga
Een groeiscenario 

Zeeuwen hebben misschien de naam 

‘zuunig’ te zijn, bij Moerstee Glasspeci-

alist in Kapelle-Biezelinge is daar niets 

van te merken. Dit schreven we reeds 

vier jaar terug en tot op de dag van 

vandaag heeft de crisis geen vat op het 

bedrijf weten te krijgen. Sterker: sinds 

Moerstee het dertigjarig bestaan in 2008 

vierde, heeft de groei een nog grotere 

vlucht genomen. Van der Moere heeft 

‘hoe meer, hoe beter’ als bedrijfsfiloso-

fie en jaarlijks staat dan ook een grote 

investering op het programma. Na de 

verhuizing naar de nieuwbouw in 2006, 

volgde de uitbreiding in 2008 - vanwege 

de aanschaf en ingebruikname van een 

hardingsoven het jaar daarop, in 2010 

de start van de productie van klapramen 

en vorig jaar de investering in een vol-

ledig geautomatiseerde spuitinstallatie. 

De volgende stap in het proces van in-

vesteren en groeien is de aanschaf van 

een vierzijdige PP-machine nog voor 

de zomer. Van der Moere: ‘Met name 

de spuitinstallatie en de PP-machine 

helpen het bedrijf om de kwaliteit steeds 

weer te verbeteren.’

IJkpunten

De wortels van Glashandel Moerstee 

liggen in 1978 in een boerenschuur; 

de naam is een samenvoeging van die 

van Marcels ouders: Van der Moere en 

Stevense. Vader Govert was chauffeur 

in het glas, sneed ’s avonds een ruitje 

en startte uiteindelijk voor zichzelf met 

‘Ik kan groeien 

door mijn 

klanten.’
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Van snijden tot emailleren, alles in eigen huis. Hier een 

blik op de volledig geautomatiseerde spuitinstallatie.

Creatief ondernemerschap
Glasspecialist Moerstee won in 2010 de prijs voor Creatief 

Ondernemerschap in Zeeland. Het belangrijkste criterium 

om in aanmerking te komen voor de prijs is een innove-

rende en creatieve aanpak in de bedrijfsvoering, waardoor 

de onderneming binnen de branche als een voorloper 

wordt beschouwd. Dat was ook de reden voor de keuze 

van Moerstee. ‘In dertig jaar tijd is Moerstee Glasspecia-

list uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf op het ge-

bied van glas en glasverwerking. Bovendien beschikt het 

bedrijf over de nieuwste glasverwerkingsapparatuur en 

heeft een team professionale vakmensen in dienst’, aldus 

de jury die bestaat uit bestuursleden van de Kamer van 

Koophandel Zeeland. 

  MArco groothoff

een handeltje in glas, in eerste instantie 

alleen gericht op woningen met wo-

ningbouwverenigingen en particulieren 

als klanten. Zonder de roots uit het 

oog te verliezen, heeft het bedrijf zich 

de afgelopen dertig jaar bekwaamd in 

glasbewerking. Producten als hardgla-

zen deuren, glas voor douchecabines, 

spiegels en glazen meubels. Kortom: 

glas in het interieur op elke denkbare 

manier, zoals in Kapelle ook te zien is 

in de imposante showroom. Al die ac-

tiviteiten zorgden ervoor dat het bedrijf 

letterlijk uit zijn jas groeide. Het pand 

in de dorpskern van Biezelinge werd te 

klein en verruild voor een nieuw pand 

op het bedrijventerrein in zusterdorp 

Kapelle. Van der Moere: ‘We hadden de 

buurman al vier maal gekocht en moes-

ten er gewoon uit.’ 

Marcel loopt al sinds 1980 mee in het 

bedrijf, startte als glaszetter, maar door 

het overlijden van zijn vader in 1995 

werd hij al snel in het diepe gegooid. 

Ook zijn moeder overleed in 2001 veel 

te vroeg. Van der Moere ziet hun verlies 

als drijfveer en zou het succes van zijn 

bedrijf maar wat graag met zijn ouders 

hebben gedeeld. ‘Ik was in 2008 44 

jaar toen we dertig jaar bestonden en 

de hardingsoven aanschaften. Een 

ijkpunt; mijn vader was 44 toen hij voor 

zichzelf begon.’ Van der Moere heeft de 

oude activiteiten in ere gehouden, maar 

het pakket de laatste jaren snel uitge-

breid. ‘We repareren nog steeds een 

breukje, met 24-uurservice in Kapelle 

en omgeving, en plaatsen nog steeds 

dubbelglas. Het accent is echter ver-

schoven naar de productie van speci-

alismen, met van snijden tot harden en 

van slijpen tot emailleren alle discipli-

nes in eigen huis. Met die specialismen 

zijn we succesvol op de markt, maar 

hebben we ook het glasbedrijf zelf als 

opdrachtgever gekregen.’

Blijven investeren

Jaar op jaar groot investeren. De een 

wil het, de ander zegt het en Moerstee 

doet het. Toch nekte de investering in 

de hardingsoven het bedrijf bijna. ‘We 

hebben ons nieuwe pand reeds in 2006 

betrokken, legt Van der Moere uit, ‘in 

2008 bouwden we een nieuwe hal om 

plaats te maken voor de hardingsoven. 

Een investering van een miljoen euro, 

waarvan velen zeiden: die redt het niet. 

De sceptici hadden bijna gelijk gekre-

gen, want de aanschaf van een oven 

is één, de productie daadwerkelijk op-

starten is een heel ander verhaal. Twee 

weken voor levering kregen we van 

krachtstroom tot afzuiging een lijst met 

voorwaarden waar we aan moesten 

voldoen. Dat was de ovenproducent 

ons even vergeten te vertellen.’ De har-

dingsoven is samen met compagnon 

Marc van Bokhoven van Van Bokho-

ven Glas aangeschaft. Ook voor Van 

Bokhoven bracht deze investering een 

groot risico met zich mee. Naast de 

investering in de hardingsoven hadden 

zij in hetzelfde jaar ook al een nieuwe 

werkplaats en kantoor gekocht. 

Maar volgens de twee kon het succes 

voor beide bedrijven gewoon niet kon 

uitblijven. ‘Er is nu eenmaal te weinig 

hardingscapaciteit in ons land en ja, 

het feit dat er een bedrijf in Nederland 

gestopt was met harden werkte natuur-

lijk ook in ons voordeel.’ De hardings-

oven is de zesde in Nederland, voor 

Moerstee een volgende schakel in het 

volledig onafhankelijk zijn. ‘Wij willen 

graag alles zelf doen, van het begin tot 

het einde, zonder dat wij werk hoeven 

uit te besteden’, legt Van der Moere uit. 

‘Gevolg is dat we nu niet alleen voor 

ons zelf produceren, maar zeker de 

helft van de capaciteit wordt benut voor 

glasbedrijven die bij ons terecht komen 

om hun glas te laten harden.’ 

>>
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Klapramen ook risicovol

Vroeg de aanschaf in 2008 en het in 

2009 in productie nemen van de har-

dingsoven, veel van het bedrijf, ook bij 

een eenvoudig product als hardglazen 

klap-, val- en draairamen komt meer 

kijken dan menigeen denkt. ‘Voor het 

bekende klapraampje geldt in feite het-

zelfde: veel vraag, weinig aanbod’, zegt 

Van der Moere. ‘Een nog steeds veel-

gevraagd product met maar een gering 

aanbod op de markt. Maar het viel nog 

niet mee om vaste voet aan de grond 

te krijgen bij AXA als leverancier van 

het glasbeslag, zoals de scharnieren 

en uitzetters. Tot en met de specifieke 

vorm van de piepschuim verpakking 

zijn we daar veel langer en intensiever 

mee bezig geweest, dan gepland, maar 

ook deze investering uit 2010 telt zich 

inmiddels uit.’ Tot de afnemers van de 

klapramen van Moerstee behoren aan-

nemers, woningbouwverenigingen en 

timmerfabrieken, maar ook particuliere 

klanten. Het hardglazen klapraam is 

opgebouwd uit 6 millimeter gehard 

glas waarin het RVS-beslag op maat 

worden bevestigd. Moerstee levert de 

hardglazen ramen in enkel en geïso-

leerd glas en het assortiment is inmid-

dels uitgebreid met draai- en valramen.

 

In 2011 volgde de aanschaf van een 

volledig geautomatiseerde spuit-

installatie, een derde PP+ verstek 

slijpmachine en de vervanging van 

de zandstraalautomaat door een 

aanzienlijk grotere. De Cefla spuitin-

stallatie is geschikt voor glas tot (lxb) 

6 x 1,30 meter en opgebouwd in een 

stofvrije ruimte. De installatie spuit 

speciale glaslakken met een dikte van 

120 micron op glasoppervlakken in 

een volgens Moerstee uitzonderlijk 

hoog tempo van 1 vierkante meter per 

minuut. Het bedrijf zal rond de zomer 

van dit jaar starten met het spuiten van 

keramische lak om zo ook geëmailleerd 

glas te kunnen produceren. Moerstee 

produceert dan gelakt of geëmailleerd 

hardglas voor gebruik als keukenach-

terwand, gevelbekleding en andere 

decoratieve toepassingen in het in- en 

exterieur. Moerstee kwam begin dit 

jaar met Designglass: de afdruk van 

een foto in hoge resolutie op folie 

achter glas. ‘Een innovatieve, strakke 

en moderne foto op glasdecoratie is 

een mooie aanwinst in uw woning of 

bedrijfspand’, zo introduceerde het 

bedrijf dit nieuwe product. Beelden 

kunnen digitaal worden aangeleverd en 

worden vervolgens op folie geprint en 

geplakt achter 5 millimeter dik gehard 

glas met de randen poly geslepen. Van 

der Moere: ‘Het resultaat is waanzinnig. 

Kijk die foto van die aardbei op glas; je 

zou hem zo willen opeten.’ 

Parallel aan de investeringen in het 

machinepark, heeft Moerstee diverse 

webshops voor de zakelijke markt ont-

wikkeld. De klap-, val- en draairamen 

zijn te bestellen via moerstee.nl, terwijl 

glasbeslag is te vinden op glazen-

deurbeslag.nl. Moerstee levert niet al-

leen merken als Dorma, Stremler en Karl 

Loggen, maar ook beslag onder private 

label ‘tegen zeer concurrerende prijzen’. 

Inmiddels levert het bedrijf wekelijks met 

twee eigen vrachtwagens door geheel 

Nederland en is het ook in België actief. 

Control freak

Is de koek hiermee op? ‘Zeker niet’, 

zegt Van der Moere. ‘Er zitten nog veel 

ideeën in mijn hoofd. Een haringparty 

als vast gegeven in het voorjaar, open 

dagen in het najaar. De crisis hoeft echt 

niet voor iedereen slecht te zijn. Als het 

minder wordt, kijkt een bedrijf veel kri-

tischer naar zijn inkoop. Leveren ze wel 

op tijd, is het product volgens de eisen, 

hoe is de verhouding prijs-kwaliteit? 

Juist op die punten scoren we goed en 

daarmee komen we bij veel bedrijven 

in beeld. Ik kan groeien door mijn klan-

ten. Door onze nek te blijven uitsteken, 

versterken wij onze positie en hebben 

wij naast de gehele productieketen van 

glazen deuren, puien, douchecabines 

en hardglazen klap-, val- en draaira-

men nu ook het hele productieproces 

van gespoten glas, al of niet gehard, in 

eigen beheer. Dit geeft ons veel voorde-

len ten opzichte van andere bedrijven.’ 

Zijn groeifilosofie brengt Van der Moere 

af en toe wel in een spagaat. ‘Ik heb 

graag overal de hand in. Een control 

freak? Beetje wel ja. Maar eigenlijk is het 

niet vol te houden, zeker niet nu we zo 

groeien. Gelukkig heb ik op alle posten 

puike mensen zitten die me vertrouwen 

geven. Dat scheelt al een heel stuk. 

Nieuwe software van VKO versnelt en 

vergemakkelijkt het proces; we zien aan 

de barcode hoe ver een product in het 

proces is. Makkelijk voor mijn mensen, 

maar ook voor onze klanten.’ Geeft Van 

der Moere hiermee leiding aan ‘een 

Van der Moere in gesprek bij de hardingsoven. Het is hem gelukt een goed team van jonge 

medewerkers aan te trekken en op te leiden.
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echt professioneel productiebedrijf’, 

daarbovenop is hij ook nog handelaar 

pur sang. ‘We hebben 300 ton glas op 

voorraad, veel meer dan de gemiddelde 

glashandel. Het is een sport voor me: 

veel inkopen en dan maar weer zien hoe 

ik het verkocht krijg. Naast alle gang-

bare glassoorten doen wij ook veel in de 

minder gangbare glassoorten zoals  sa-

tijn- en kristalsatijnglas. De meeste col-

lega’s hebben dat niet maar wij maken 

er minstens de helft van onze glazen 

deuren van.’

Groeiscenario

Het is Van der Moere gelukt een goed 

team van jonge medewerkers aan te 

trekken en op te leiden. ‘Ze komen uit 

de buurt, hebben allemaal wat anders 

gedaan, werken hard en verdienen 

goed.’ Inmiddels werken dertig men-

sen bij het bedrijf, waarvan twintig in 

productie, vijf op kantoor en vier voor 

het plaatsen en monteren van het glas. 

Een vertegenwoordiger heeft het be-

drijf niet; de directeur gaat zelf op pad 

en ‘dat waarderen de klanten enorm; 

bovendien kun je snel schakelen’. Hij 

stelt zich voor de komende tijd ten 

doel het klantenbestand uit te breiden 

met ketens, om zo een landelijke dek-

king te creëren. Daarnaast wil Van der 

Moere landelijke dekking door zijn 

netwerk aan afnemers uit de glassector 

te blijven uitbreiden. ‘Het toepassen 

van gehard glas in het interieur is een 

specialisme dat je er niet even bij doet. 

Natuurlijk wil ik ook in Groningen kun-

nen leveren, maar het is ondoenlijk 

daar even een ruitje te gaan inmeten. 

We streven er daarom naar in elke pro-

vincie een klant te hebben die als een 

soort preferred supplier de regio afdekt. 

Geselecteerd op criteria als netjes 

werken, kwaliteit leveren, tijdig betalen 

en dergelijke. Op die manier geef je het 

uit handen, maar blijf je toch aan de 

touwtjes trekken. Dat is nu eenmaal de 

aard van het beestje en ook de reden 

dat ik met een vierzijdige PP-machine 

voor verbetering van de kwaliteit ga. 

Zodra mensen op hun tenen moeten 

lopen, gaan ze fouten maken. Ik wil 

er bovenop blijven zitten: ‘s ochtends 

op kantoor, ’s middags bij de klanten. 

Ik moet er niet aan denken dat we in 

ploegen zouden werken; dan kom ik 

nooit aan slapen toe. Alleen mijn jon-

gens zijn niet zo blij met de groei. Pap, 

zeggen ze, je maakt het te groot. Zo 

kunnen wij het nooit overnemen.’  < 

Blik in de slijphal. Met de vierzijdige PP-machine gaat 

Moerstee voor verbetering van de kwaliteit. 

Marcel van der Moere: ‘Alleen mijn jongens zijn niet zo blij met de groei. Pap, zeggen ze, je maakt het te groot. Zo 

kunnen wij het nooit overnemen.’


