
   8 Glas in Beeld

Peter Ganseman: ‘We zitten tot over onze oren in het werk’

Moerstee 

beschikt over 

een up-to-date 

machinepark, 

in 2013 werd 

een double 

edger in gebruik 

genomen.

Het in liquiditeitsproblemen geraakte Moerstee Glasspecialist uit Kapelle heeft 

een doorstart gemaakt en gaat met circa 25 medewerkers door als Moerstee 

Glasspecialist.  Parallel aan de naam richt het bedrijf zich hoofdzakelijk op 

glasproductie. De handel in en het plaatsen van glas beperkt zich voortaan tot 

Zeeland en wordt  daarbuiten alleen nog aan partners overgelaten.

gaat voor productie
Moerstee Glasindustrie

Ondernemer Peter Ganseman (55) is 

dorpsgenoot van voormalig Moerstee-

directeur Marcel van der Moere en 

heeft het bedrijf van de ondergang 

gered. Ganseman is nieuw in de glas-

sector maar kan bogen op een suc-

cesvol verleden in de voedingsindustrie 

en diverse bouwgerelateerde sectoren 

zoals het vastgoed, de aannemerij en 

de makelaardij. ‘Ik was en ben vooral 

op de achtergrond actief en had mijn fa-

milie ook beloofd het in dat opzicht rus-

tiger aan te doen, maar het bloed kruipt 

waar het niet gaan kan. Toen Marcel in 

oktober me de helpende hand vroeg, 

bleek dat onze visie te veel verschilde 

om samen door te gaan. De zaken kwa-

men vervolgens in een stroomversnel-

ling  en in december heb ik de boedel 

overgenomen. Ik ben een man met een 

drive en ben met volledige steun van 

mijn familie in het avontuur gestapt. 

Volledig ja: in de Kerstperiode hebben 

we met elkaar de kantoren opgeruimd 

om het nieuwe jaar met een schone lei 

te kunnen beginnen.’ Hoe groot de be-

trokkenheid is van de familie blijkt ook 

uit het feit dat de broer van Peter, Hans 

Ganseman, financieel bij Moerstee 

betrokken is en eveneens werkzaam is 

in het bedrijf. In zijn pakket zit productie 

en alles wat daar bij komt kijken, zoals 

efficiency, onderhoud, procedures, trai-

ning personeel en veiligheid.

Cash flow

Peter Ganseman legt uit dat het in 

 eerste instantie de bedoeling was Moer-

stee een nieuwe koers te laten varen, 

maar het oorspronkelijke bedrijf bleek 

door de te geringe cash flow niet te red-

den. ‘Door de moeilijke markt stonden 

de zaken te veel onder druk en zoals  

bij veel snel groeiende bedrijven waren 

er onoplosbare liquiditeitsproblemen.  

Faillissement en snel doorstarten was 

de minst slechte oplossing, waarbij  

het nieuwe Moerstee zich vooral op 

glasproductie richt. Voorheen reed  

het bedrijf door heel Nederland om  

ook bij particulieren glas te leveren.  

Dat laten we nu graag aan onze afne-

mers over.’ 
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Peter Ganseman: ‘De markt is relatief klein, juist daarom 

is samenwerking met onze afnemers zo belangrijk om 

samen een krachtig product neer te zetten.’

Hans (links) 

en Peter 

Ganseman.

De uit 2009 daterende hardingsoven van Moerstee is voor 50 procent eigendom van Mark van 

Bokhoven van het gelijknamige glasbedrijf uit Helmond.

 BEDRIJF  MARCO GROOTHOFF

In een brief aan relaties schrijft Gan-

seman dat de glasindustrie bewust 

Moerstee blijft heten. ‘We willen de van 

oudsher goede naam graag weer waar-

maken door een kwalitatief goed pro-

duct te leveren’, legt hij uit. ‘Daarmee 

bedoel ik niet alleen een goed product 

voor een concurrerende prijs, maar ook 

op een kwalitatief hoogwaardige ma-

nier. Dus conform afspraak. Met name 

dit laatste, het doen wat we beloven, 

konden de mensen door de te hoge 

werkdruk niet altijd waarmaken.’ 

Up-to-date machinepark

Moerstee beschikt over een up-to-date 

machinepark, waarvan de in 2013 in 

gebruik genomen double edger en 

vooral de hardingsoven eruit springen. 

Investeringen beperken zich nu dan 

ook tot organisatorische aanpassingen 

en de automatisering van het proces. 

Ganseman: ‘De oven is en blijft voor 50 

procent eigendom van Mark van Bok-

hoven van het gelijknamige glasbedrijf 

uit Helmond, in feite een van onze grote 

klanten. We hebben zijn know-how hard 

nodig. Maar we doen meer dan harden 

alleen: voor alle mogelijke bewerkin-

gen, zoals bijvoorbeeld ook het lakken 

van glas, zijn we het juiste adres. Wat 

dat betreft had Marcel het goed gezien. 

Er was en is voldoende vraag naar toe-

gevoegde waarden en om die reden is 

Moerstee ook zo explosief gegroeid.’

Hoe nieuw hij ook is in de markt, Gan-

seman heeft een duidelijke visie over 

samenwerking en het nut van een bran-

cheorganisatie als GBO. ‘Glas is een 

mooi product met voldoende kansen. 

De markt is relatief klein, juist daarom 

is samenwerking met onze afnemers 

zo belangrijk om samen een krachtig 

product neer te zetten. Een branche-

organisatie is daarom van groot belang. 

Maar ons eigen presteren is altijd het 

fundament: dat gaat verder dan voort-

borduren op onze naamsbekendheid. 

Uit de reacties uit de markt blijkt dat we 

het goed doen. We zien klanten ook te-

rugkomen. De kwaliteit van het eindpro-

duct is enorm omhoog geschoten en we 

zitten tot over onze oren in het werk.’   < 
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