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In 2008 kondigde directeur Marcel

van der Moere van Moerstee het al

aan in een artikel in Transparant, de

uitgave van GBO: 'de volgende stap in

het groeiscenario van de glashandel is

het aantrekken van nieuwe medewer-

kers en klanten.' Van der Moere zette

zijn bedrijf veel nadrukkelijker dan

voorheen in de kijker en begon

‘wegens stevige groei’ met het zoeken

naar uitbreiding van het bijna dertig-

koppige personeelsbestand. 

Compleet verhaal

‘Folders, een vernieuwde website en

komend najaar themabijeenkomsten

voor klanten, leveranciers en architecten

om alle mogelijkheden van het bewer-

ken van glas voor het voetlicht te bren-

gen, maken het verhaal compleet’, aldus

het artikel. Met de op 19 juni in gebruik

genomen hardingsoven wordt een vol-

gende stap gezet. Moerstee kan met de

oven glas harden van 2.100 x 3.900 milli-

meter in dikten van 4 t/m 19 millimeter. 

‘Scherpe prijzen, korte levertijden, loon-

harden, het leveren van een compleet

product, inclusief deurbeslag en eigen

transport door geheel Nederland’, zijn de

beloften waar het Zeeuwse bedrijf het

verschil mee wil maken. Die belofte is

enkele weken na de ingebruikname reeds

deels ingelost: de hardingsoven is volop

bezet en daarmee zijn de verwachtingen

overtroffen en sinds kort heeft Moerstee

Glasspecialist een webshop voor deurbe-

slag online: www.glazen-deurbeslag.nl. <

Moerstee Glasindustrie 
start met harden

In 2008 nam het bedrijf nog een nieuw pand in gebruik en nu heeft Moer-

stee Glasspecialist uit Kapelle de volgende stap gezet door de oprichting

van Moerstee Glasindustrie, een samenwerking met Marc van Bokhoven

Glas uit Helmond. Binnen dit samenwerkingsverband is als eerste grote

investering een nieuwe Tamglass hardingsoven in gebruik genomen.

V.l.n.r. Marc van Bokhoven (compagnon oven), Marcel van der Moere 

(algemeen directeur) en Arnaud de Graaf (hoofd productie). Foto: Studio S Kapelle

De hardingsoven in vol ornaat.

De hardingsoven is volop bezet en daarmee zijn de

verwachtingen overtroffen. Foto: Studio S Kapelle
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