
Specialist in houtachtige 
biomassa, resthout & transport



Dagelijks zorgen onze toegewijde en kundige 
medewerkers ervoor dat klanten in heel Europa 
kunnen rekenen op uiteenlopende biomassa- 
en resthoutproducten.
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Logispan is expediteur en producent van biomassa- en 

resthoutproducten. Dagelijks zorgen onze toegewijde en kundige 

medewerkers ervoor dat onze klanten in heel Europa worden 

voorzien van uiteenlopende resthoutproducten. Klanten van 

Logispan variëren van de grotere en kleinere biomassacentrales 

tot tuinbouwbedrijven en bedrijven actief in de spaanplaat-, MDF- 

en papierindustrie.

Logispan is een familiebedrijf dat sinds de oprichting in 

1959 is uitgegroeid tot een professionele onderneming 

die gespecialiseerd in de aan- en verkoop van diverse 

resthoutproducten. We hebben een uitgebreid, Europees 

netwerk van leveranciers, transporteurs en klanten. Naast dat we 

in onze fabriek in Winsum voor de kleinere centrales, houtpellets 

en gedroogde houtchips produceren, hebben we eveneens een 

uitgebreid netwerk van pellet- en houtchipleveranciers. Op die 

manier willen we een betrouwbare partner zijn met een hoge 

leveringszekerheid.

Wat doen wij?

Wie zijn wij?

Over ons



Logispan Groep is een begrip in de wereld van het leveren van 

diverse houtachtige biomassabrandstoffen. Onder deze groep 

vallen meerdere bv’s die ervoor zorgen dat alles vlekkeloos 

verloopt. Onder Logispan Groep vallen de volgende bv’s: 

• Logispan Resthout

• Logispan Biomassa 

• Logispan Logistiek 

• Fouragehandel Bus 

• Bustotaal 

• Pelfin

Meerdere bv’s

Logispan bv’s



Onder resthout verstaan we bij Logispan de houtresten die vrijkomen bij houtkap in 

het bos en de verwerking ervan in een zagerij tot eindproducten. Slechts 60% van een 

boomstam is bruikbaar voor het eindproduct. De overige 40% van de boom is zogeheten 

‘resthout’, bestaande uit schors, kantdelen en zaagsel.

Al meer dan 30 jaar is de houtindustrie een belangrijke toeleverancier voor de Logispan 

groep. Voor iedere resthoutproduct proberen we de beste oplossing te zoeken. Voor 

de land- en tuinbouw betekent dat we vaak op locatie het resthout tot een product 

verwerken. Ook voor de verschillende industrieën zijn we leverancier van PEFC en FSC 

gecertificeerde grondstoffen, zoals houtchips en zaagsel . Daardoor kunnen wij altijd 

instaan voor het afhalen van uw resthoutproducten tegen de beste condities.

Wat is resthout?

Meer dan 30 jaar ervaring

Resthout



Biomassa

Diverse biomassacentrales in uiteenlopende Europese landen vertrouwen op Logispan 

als toeleverancier van houtachtige biomassa. Wij beschikken over een groot netwerk 

aan toeleveranciers en willen ons onderscheiden door een hoge en constante kwaliteit 

van gecertificeerde brandstoffen. Met ons 24/7 totaalconcept kunnen we een continue 

aanvoer van biomassa garanderen. Onze biomassaproducten zijn uitsluitend afkomstig 

van natuurlijk snoeiafval. Bovendien is Logispan NTA 8080,en PEFC gecertificeerd, en 

voor de Duitse markt voldoen wij aan de laatste RED eisen en Erneuerbare Energien 

Gesetz 2009 en 2012 regeling. Voor de kleinere centrales en installaties kunnen we op 

maat gemaakte biomassaproducten leveren, zoals houtpellets en gedroogde houtchips.

Logispan Biomassa

Betreft onze producten is er een ruime keuze, naar de wensen van de klant kunnen wij het 

leveren. Zo hebben wij groffer materiaal, of wat fijner, gezeefd, droog of vers of shredded 

hout. Je hebt gechipped hout dat is op een bepaalde manier geproduceerd en shredded 

hout ook weer op een andere manier geproduceerd.

De producten



Logispan heeft een uitgebreid Europees netwerk van vrachtwagens. Dagelijks 

vervoeren onze chauffeurs uiteenlopende biomassaproducten, resthout afkomstig van 

de houtindustrie en losgestorte agrarische producten naar uiteenlopende adressen 

in Duitsland, de Benelux, Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland. Ons professionele 

team is iedere dag opnieuw gemotiveerd om de producten op tijd en in goede orde bij 

onze klanten af te leveren. Al onze vrachtwagens transporteren bovendien volgens de 

GMP+ normering, waardoor het ook mogelijk is om diervoeding te transporteren.

Onze afdeling is de spin in het web binnen de organisatie. Uiteraard zijn wij 

verantwoordelijk voor alle transportactiviteiten binnen onze verschillende BV’s. Maar 

onze hoofdtaak concentreert zich op het verzorgen van alle in en verkochte vrachten. 

Binnen onze BV plannen we zo’n ca. 10.000 vrachten per jaar. Dat doen wij door 

gebruik te maken van een serie Duitse en Nederlandse charters, een eigen vrachtauto- 

walkingfloor combinatie. En, voor ons ook zeer belangrijk, een hele groep betrouwbare 

externe partijen die wekelijks vaste ritten van ons overnemen en andersom. Door werk 

met elkaar uit te wisselen ontstaan de meest efficiënte rondjes en wordt rijden zonder 

lading naar een minimum beperkt. 

Logistiek

Logistieke onderneming

Logistiek



Fouragehandel Bus

Fouragehandel bus is een familiebedrijf uit Winsum met al ruim 60 jaar ervaring in de 

fourage sector. Ons bedrijf is opgericht in 1958 en sindsdien garanderen we de beste 

kwaliteit voor de scherpste prijs. In die 60 jaar hebben we niet stil gezeten. Innovatie 

staat centraal in ons bedrijf. Zo introduceerde we nog niet zo lang geleden onze 

fourage veilingsite. Makkelijk, snel en nóg voordeliger.

Uw partner in fourageproducten

Wist u dat we naast onze stalstrooisels, ruwvoer en bijproducten ook een zeer 

uitgebreid assortiment agrarische producten aanbieden? Meer dan 1500 artikelen voor 

u en uw dieren, denk aan werkkleding, afrasteringen, kruiwagens en ga zo maar door. 

Deze producten heeft u binnen 1 tot 3 werkdagen in huis! 

Meer dan alleen fourageproducten



Bustotaal is een onderdeel van Logispan Retail B.V.. De Logispan groep is actief 

sinds de oprichting van Fouragehandel Bus B.V. in 1959. Fouragehandel Bus BV is 

gespecialiseerd in de verkoop van hoogwaardige stalstrooisels, krachtvoeders en 

ruwvoeders. Hiernaast is de Logispan groep actief in groene energie en de tuin en 

landbouwsector. Bij de Logispan groep werken ongeveer twintig vakmensen. 

Bustotaal.nl is hier in 2013 bijgekomen om ook de particuliere klant te kunnen bedienen. 

Bustotaal is een webwinkel die inmiddels sinds 2013 actief is in de verkoop van meer 

dan 10.000 producten in de onderdelen: haard, tuin en dier. Door onze passie en 

ervaring als tuin- en agrispecialisten te gebruiken kunnen wij u hoogwaardige producten 

aanbieden van de beste kwaliteit. Het assortiment bestaat grotendeels uit natuurlijke 

materialen duurzaamheid staat hoog bij ons in het vaandel! Voor de lokale particulier 

hebben wij in Winsum (Groningen) een kleine fysieke winkel voor het afhalen van 

de producten. De populariteit van de producten is vaak seizoensgebonden, zo zijn 

houtpellets in de winter populair en in de zomer vooral bodembedekkers, schors, 

potgrond en houtsnippers voor in de tuin.

Bij Bustotaal vinden wij duurzaamheid belangrijk, daarom zijn onze potgronden en 

bodemverbeteraars voorzien van het RHP-keurmerk. Het RHP-keurmerk staat voor 

veiligheid, zekerheid, kwaliteit en milieu. Onze tuinproducten zijn veelal organisch, denk 

hierbij bijvoorbeeld aan onze populairste bodembekker; Franse boomschors. Zo dragen 

wij ons beentje bij aan een schone en mooie aarde! Naast ons standaard assortiment 

importeren wij ook gebruikte wijnvaten van wijnboeren uit de Franse Bordeaux, deze 

wijnvaten koopt u natuurlijk bij Bustotaal! 

Bustotaal

Bustotaal



Pelfin

Sinds enkele jaren maakt Logispan onder het merk Pelfin verschillende 

consumentenartikelen voor haard, tuin en dier. Met een hoofdkantoor in het 

aardbevingsgebied is Logispan erop gebrand om duurzame en milieuvriendelijke 

producten te maken. Logispan is onder andere PEFC gecertificeerd voor duurzaam 

bosbeheer voor resthout, houtpellets en houtchips.

Producten

Pelfin is gespecialiseerd in het recyclen van hout afval. Dit afvalhout, of resthout, halen 

wij zelf af bij grote fabriekszagerijen om er weer een mooi product van te (laten) maken! 

Het PEFC certificaat dat Logispan voert staat garant voor een ononderbroken keten van 

duurzaam bosbeheer. Al het gebruikte hout komt daarvoor bestemde productiebossen.

Al onze werkzaamheden vinden plaats in West-Europa, en het overgrote deel zelfs 

in Duitsland en de Benelux. Pelfins houtpellets en andere artikelen worden dus niet 

intercontinentaal aangevoerd, veroorzaken geen extra boskap en hebben geen 

duizenden kilometers per vrachtwagen afgelegd.

MVO



Neem contact op

+31 595252141

info@bustotaal.nl

Het Aanleg 21 - 9951 SJ Winsum


