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Inrichting en machinepark vernieuwd

Goed verzekerd of niet, bedrijfsbranden leiden vaak tot een faillissement. De 

productie komt stil te liggen en opdrachtgevers zoeken al snel alternatieve 

leveranciers. Voor Glason uit Lelystad leek dit doemscenario bijna 

werkelijkheid te worden, maar het glasbedrijf wist de gevolgen van een 

overslaande brand eind september 2013 bij de buurman te beperken. Mede door 

hulp van collega-bedrijven en de toeleveranciers Bottero en Muyen kon het 

bedrijf en machinepark in ruim drie maanden tijd worden vernieuwd en maakte 

Glason begin dit jaar een frisse ‘herstart’.

na bedrijfsbrand
Glason snel door

Glason bestaat bijna veertig jaar. De 

huidige eigenaar Peter Bakker kwam er 

in 1985 in dienst als glaszetter. Glason 

produceerde in die tijd verschillende 

producten, zoals isolatieglas en met 

giethars gelaagd glas. De eigenaar had 

geen opvolger en wilde het bedrijf in de 

jaren negentig verkopen. Bakker: ‘Een 

uitgelezen kans om voor mezelf te be-

ginnen. In 1996 kwam de verkoop rond 

en startte ik met vijf man.’ Momenteel 

werken er negen mensen bij Glason 

dat breed actief is, variërend van in-

terieurbouw tot gehard glazen deuren 

en dubbelglas dat overigens niet meer 

in eigen huis wordt geproduceerd. 

Voor derden verricht Glason slijp- en 

snijwerk. ‘Zo kunnen we een grote di-

versiteit van glassoorten, float- als ook 

gelaagd glas, binnen 24 uur leveren’, 

aldus Bakker.

Harde klap

Op 21 september stond plots het aan-

grenzende pand aan de Jol in Lelystad 

in brand. De brand had grote gevolgen 

voor Glason. Bakker: ‘Ons volledige 

pand had schade. Een deel was be-

schadigd door de vlammen en de rest 

door roet en bluswater. De snijtafel en 

slijpmachine waren onbruikbaar ge-

worden, evenals onze bibliotheek voor 

glasopslag. We zijn weliswaar geen 

productiebedrijf en verdienen ons brood 

met name buiten de deur, maar de klap 

was er niet minder om.’ 

Om de continuïteit van zijn bedrijf niet 

in gevaar te brengen, moest Bakker 

snel schakelen. Hij nam contact op 

met zijn vaste leveranciers Bottero en 

Muyen om machines en inrichting veilig 

te stellen en wist in samenwerking met 

collega-bedrijven lopende opdrachten 

af te handelen. Bakker: ‘Bottero, stond 

Peter Bakker: ‘De tijd staat toch drie maanden stil en dan is het afwachten of je daarna weer op 

oude voet verder kunt.’
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Er zijn niet veel foto’s van de 

brand, maar de brand-, roet- en 

waterschade was enorm.

 DE BRAND  BART HELWEGEN

binnen no-time op de stoep om er voor 

te zorgen dat de machines gedemon-

teerd en afgevoerd werden. Transport 

en dergelijke werden allemaal geregeld, 

ik had immers al genoeg aan mijn 

hoofd.’ Bottero wordt in Nederland ver-

tegenwoordigd door Bart Helwegen die 

benadrukt hoe belangrijk het is dat je in 

een dergelijke situatie onmiddellijk klaar 

staat voor je klanten. ‘Die krijgen het 

dan van alle kanten zwaar te verduren. 

Het moment om te laten zien dat je de 

juiste partij voor hen bent.’

Snel schakelen

Na de inventarisatie van de schade en 

de expertise van de verzekering volgde 

voor Bakker een inventarisatie van de 

nieuwe inrichting en machines. ‘Muyen 

en Bottero hebben ons geadviseerd en 

ze konden gelukkig vlot leveren, zodat 

wij weer snel voort konden. In noodsi-

tuaties als deze ben je toch afhankelijk 

van de juiste mensen en leveranciers 

om je heen. We wisten dat we op deze 

locatie wilden blijven en dat we ook in 

dezelfde opzet met ons bedrijf door 

wilden gaan, maar de tijd staat toch drie 

maanden stil en dan is het afwachten 

of je daarna weer op oude voet verder 

kunt.’

Op 4 januari van dit jaar was het bedrijf 

heringericht. Muyen leverde en mon-

teerde een nieuwe bibliotheek, terwijl 

Bottero een gelaagd snijtafel 511/37 

Lam en een 108F slijpmachine leverde 

en installeerde. De tafel is geschikt voor 

float- en gelaagd glas tot 66.4, inclusief 

modelsnijden met behulp van laser-

uitrichting. De slijpmachine is geschikt 

voor glas in dikten van 3 tot en met 32 

millimeter met een minimaal maat van 

40 x 40 millimeter. Bakker tot slot: ‘Ik wil 

iedereen bedanken die met ons mee-

gedacht en geholpen heeft. Toeleveran-

ciers, collega’s maar ook onze klanten 

die ons in deze moeilijke periode trouw 

zijn gebleven.’   < 

De gelaagd snijtafel 511/37 Lam van Bottero voor float- 

en gelaagd glas tot 66.4, inclusief modelsnijden met 

behulp van laseruitrichting.

De Bottero 108F slijpmachine is geschikt voor glas in dikten van 3 tot en met 

32 millimeter.
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