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GROEP MOUTON BVBA 
De Groep Mouton in Lochristi is gespecialiseerd in bosbeheer en -exploitatie: we zorgen voor 
allround bosbeheer en verhandelen hout. Het hout wordt telkens op ecologische en 
economische waarde geschat en krijgt zo de juiste bestemming: constructie- en brandhout, 
snippers, pellets en nog veel meer. 

KAPPINGEN, DUNNINGEN EN SNOEIWERKEN 
Om een bos te krijgen dat natuur-, hout- en recreatiewaarde heeft moet heel wat werk 
worden verzet. Daarom is het van belang goed na te denken over de planning en effecten 
van allerlei bosbeheerkeuzes, ook op de langere termijn. 

Als particulier, bedrijf of overheidsinstantie kunt u steeds bij ons terecht voor advies en 
uitvoering van commerciële en ecologische kappingen, dunningen of snoeiwerken. Er staat 
steeds een team klaar voor de meest specifieke boomwerken: dat is de taak van Groep 
Mouton. Ons bedrijf is VCA* gecertificeerd. Bovendien zijn onze mensen tevens in het bezit 
van een erkende bosexploitatiepas. Met al deze troeven bent u bij ons aan het juiste adres 
voor alle bos- en rooiwerken in België, Nederland en Frankrijk. 

HOUTHANDEL  
Hout is in veel mogelijke vormen een belangrijke energiebron. Groep Mouton in Lochristi 
geeft het gerooide hout een gepaste bestemming, zowel voor groot- en kleinhandel, als voor 
particulieren. Wij produceren en verkopen bijvoorbeeld brandhout, houtpellets, 
houtsnippers en houtbriketten. Zo zorgen we ervoor dat alle energie die uit hout kan gehaald 
worden er ook effectief uitgehaald wordt, in een solide, betrouwbare en afgewerkte vorm. 

  

http://22777.frog04.proximedia.com/nl/groep-mouton-lochristi
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/bosbeheer
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/commerciele-ontbossing-364
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/natuur----onderhoudsprojecten-365
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/houtenergie
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/brandhout-367
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/pellets-368
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/houtsnippers
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/briketten-369
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EEN KORTE BEDRIJFSGESCHIEDENIS 
1786 - Bouw van de oorspronkelijke historische hoeve. Dit jaartal is nog steeds zichtbaar in 
de muurankers van de woonst. 

1997 - Aankoop van de huidige bedrijfsgrond (20 hectare) te Lochristi met als doel de 
relocatie van het ouderlijk landbouwbedrijf te Heusden. De relocatie kent een moeilijke start. 
In deze periode begint Kristof Mouton met het kweken van streekeigen bomen en het 
uitplanten van deze bomen in bossen en parken. 

2000 - Bouw van de eerste bosbouwloods om de activiteit van bosbouwer te kunnen 
uitvoeren. 

2002 - Vergunning voor de bouw van een tweede loods voor het stallen van land- en 
bosbouwmateriaal. Groep Mouton bouwt de productie van hernieuwbare energie uit 
maagdelijk hout steeds verder uit. 

2009 - Versmelting van de Groep Mouton en Cole bvba, na de jarenlange nauwe 
samenwerking waarbij Woodenergy bvba als zijonderneming was ontstaan. Cole bvba werd 
opgericht in 1983 en was werkzaam in bosexploitatie, de aan- en verkoop van bomen, het 
produceren van brandhout en de verkoop van houtpellets en houtbriketten. In 2009 start ook 
de aanleg van betonverhardingen, sleufsilo’s en een weegbrug.  

2010 - Aanplant van de grootste korteomloophoutplantage van de Benelux op het terrein in 
de Bosstraat (20 hectare). Deze aanplanting gebeurt in samenwerking met Universiteit 
Antwerpen. Op deze plaats wordt onderzoek gedaan naar CO2 neutrale, houtige 
brandstoffen. 

2011 - Aanplant van de Agroforestry-plantage samen met Universiteit van Gent: onderzoek 
naar akkerbouwgewassen in combinatie met bosbouw. 

2012 - Bedrijfsbezoek door Kroonprins Filip. 

2013 - Nominaties van o.a. Agrafiek en verkiezing tot Trends Gazelle 2013. 

2015 - Grote investeringen in moderne bosbouwwerktuigen, zoals twee Claas Xerion tractors 
en verschillende kranen en toebehoren voor bosbouw. 

2016 - Bouw van een overkapping om biomassa en brandhout droog te houden tijdens de 
natte wintermaanden. Om de Belgische herkomst van onze eigen houtenergie te 
onderstrepen gaat Woodenergy bvba volledig op in Groep Mouton. 

2017 - Groep Mouton maakt nieuwe investeringen: aankoop nieuwe Komptech Crambo, 
harvesterkoppen, containers, een New Holland T7.315, een kraan met lange giek en 
hydraulische verhoogbare cabine in combinatie met zaagunit om bomen op hoogte of in de 
verte te ontdoen van takken. 

Ondertussen wordt onze technische ruimte verder ingericht om het onderhoud en 
herstellingen aan onze machines in eigen huis te houden. Op deze manier willen we onze 
vloot optimaal onderhouden en eventuele herstellingen op zo kort mogelijke tijdsduur 
hersteld krijgen.  

http://22777.frog04.proximedia.com/nl/houtenergie
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/bosbeheer
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/commerciele-ontbossing-364
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/brandhout-367
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/pellets-368
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/briketten-369
http://www.groepmouton.be/nl/biomassa--lochristi
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BOSBEHEER EN -EXPLOITATIE 
Groep Mouton is gespecialiseerd in bosbeheer en -exploitatie: wij onderhouden particuliere en 
openbare bossen. Vele van deze bossen zijn in beheer van de overheid (Agentschap Natuur 
en Bos, ANB), bosgroepen, natuurorganisaties en particuliere eigenaren.  

NATUUR-, HOUT- EN RECREATIEWAARDE 
Bomen groeien vanzelf... maar om een bos te krijgen dat natuur-, hout- en recreatiewaarde 
heeft, moet er heel wat werk worden verzet. Daarom is het van belang goed na te denken 
over de planning van bosbeheer, ook voor wat betreft keuzes en effecten op de langere 
termijn. Er zijn veel redenen waarom bomen gerooid moeten worden: 

• Ze zijn op het einde van hun groeiproces; 
• Bij ziekte of veiligheidsproblemen; 
• Wanneer in bossen vooral de inheemse boomsoorten voorrang krijgen; 
• Voor bouw-,  infrastructuur en wegenwerken (kappen van wegbermen etc.). 

Voor elke boom die gerooid wordt, wordt een kapvergunning (ANB) afgeleverd. Ook dient er 
opnieuw aangeplant te worden via het Boscompensatiefonds. 

VOOR AL UW BOSBEHEER- EN ROOIWERKEN 
Groep Mouton is VCA* gecertificeerd. Onze mensen zijn tevens in het bezit van een erkende 
bosexploitatiepas. Groep Mouton beschikt over tak- en knipscharen, harvesters en 
velkoppen op banden- of rupskranen. Als het echt specifiek wordt hebben we steeds een 
handploeg ter beschikking om manuele boomvellingen te verzorgen. Ook hebben we onze 
eigen opgeleide boomsnoeiers met ECC-opleiding en European Tree Workers voor het 
specialisten snoeiwerk. 

Met deze professionele middelen kunnen wij onze klanten op hun wenken bedienen zoals in 
de petrochemie, nutsmaatschappijen,… (vb. Fluxys, Air Liquide, Total Fina, Arcelor Mittal,…) 

Met al deze troeven zit u bij Groep Mouton goed voor alle bosbeheer- en rooiwerken in 
België, Nederland en Frankrijk.  

BOOMWERKEN 
Groep Mouton in Lochristi zorgt ook voor de aan- en verkoop van bomen. Als particulier, 
bedrijf of overheidsinstantie kunt u steeds bij ons terecht voor advies en uitvoering van 
commerciële en ecologische kappingen, dunningen of snoeiwerken. Er staat steeds een team 
klaar voor de meest specifieke boomwerken te Lochristi.  

KAPPINGEN 
Omdat er steeds meer zorg gedragen moet worden voor onze bossen en natuurgebieden, 
heeft Groep Mouton de laatste jaren sterk geïnvesteerd in materialen die efficiënter en 

http://22777.frog04.proximedia.com/nl/m/nl/geschiedenis
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/commerciele-ontbossing-364
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/natuur----onderhoudsprojecten-365
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/m/nl/geschiedenis
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/houtenergie
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/houtenergie
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/m/nl/geschiedenis
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ecologisch minder belastend zijn. Ook voor de afvoer van hout uit het bos hebben we 
specifieke werktuigen en methodes. 

HOUTENERGIE 
Groep Mouton geeft het gerooide hout een gepaste bestemming, zowel voor groot- en 
kleinhandel, als voor particulieren. Zo zorgen we ervoor dat alle energie die uit hout kan 
gehaald worden er ook effectief uitgehaald wordt, in een solide, betrouwbare en afgewerkte 
vorm. Onze houtenergie in Lochristi bezorgt u een product van topkwaliteit!  
Wij produceren en verkopen bijvoorbeeld: 

• Brandhout; 
• Houtpellets; 
• Houtsnippers; 
• Houtbriketten. 

KWALITATIEF BRANDHOUT VAN BELGISCHE EN 
EUROPESE BODEM 
Het hout dat afkomstig is uit onze bosactiviteiten wordt steeds verwerkt volgens de waarde 
ervan: het beste hout gaat naar houtzagerijen voor constructiehout. Minder kwalitatief hout 
willen wij toch ook nuttig gebruiken: daarom verwerken wij dit tot brandhout in Lochristi of 
houtsnippers. Houtsnippers worden verwerkt als grondstof voor spaanderplaten, als 
bodembedekker in tuinen en parken of als biomassa. 

BRANDHOUT UIT EIGEN EXPLOITATIE 
Bosexploitatie in België levert Groep Mouton veel hout op. Het hout dat niet kan gebruikt 
worden als constructiehout, verwerken wij zelf als kwalitatief brandhout. Dit is brandhout van 
bij ons en heeft de allerlaagste milieu-impact. Om die redenen krijgt dit kwaliteitshout het 
groene, Belgische label: “Exploitatiehout, van eigen bodem”. Wij gebruiken dit label zowel 
voor ons eigen brandhout, maar ook voor de briketten, pellets en biomassa die afkomstig zijn 
van ons eigen Belgisch exploitatiehout: 

• Lokaal geproduceerd, van eigen bodem en op en top Belgisch; 
• Geen lange transportafstanden; 
• Traceerbaar qua oorsprong; 
• Natuurlijk gedroogd, dus zonder gebruik van drooginstallaties (die opnieuw veel 

energie verbruiken); 
• Los, in bulk of op pallet geleverd. 

IMPORT VAN BRANDHOUT 
Ook bieden wij u geïmporteerd, Europees brandhout. Dit is eveneens kwalitatief brandhout 
maar evenwel met een grotere voetafdruk en milieu-impact. In ons assortiment vindt u 
hierover de juiste achtergrondinformatie. Zo bieden we u steeds brandhout aan dat niets te 
verbergen heeft! 

http://22777.frog04.proximedia.com/nl/geschiedenis
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/brandhout-367
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/pellets-368
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/houtsnippers
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/briketten-369
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/houtsnippers
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/commerciele-ontbossing-364
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/m/nl/geschiedenis
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Wij streven ernaar om zoveel mogelijk klanten te voorzien van ons eigen exploitatiehout. 
Toch levert de bosexploitatie in België niet voldoende resthout op om de vraag naar 
brandhout in te vullen. Daarom kopen we ook brandhout aan in Europa. Om te 
beantwoorden aan onze kwaliteitsstandaard bewaken we de kwaliteit van dit importhout 
nauwgezet: 

• Productie in Europa; 
• Transport met vrachtwagen naar ons bedrijf; 
• Traceerbaar qua oorsprong; 
• Compact gestapeld. 

Dit kwaliteitshout krijgt het label “Import”. Wij gebruiken dit label ook voor briketten, pellets en 
biomassa. 

ECOLOGISCH EN ECONOMISCH VERANTWOORDE 
PELLETS 
Ook onze pellets hebben niets te verbergen. Al bijna tien jaar biedt de Groep Mouton deze 
ecologisch en economisch verantwoorde brandstof aan. Zelf produceren we geen pellets 
maar we werken wel sinds jaar en dag heel nauw samen met onze leveranciers. Op die 
manier bent u bij ons zeker van hoogkwalitatieve pellets. 

GROEN EN ECOLOGISCH VERANTWOORD 
Pellets zijn op zich al een groene en ecologisch verantwoorde brandstof. Ook hier gaat 
Groep Mouton een stapje verder. We bieden zowel pellets aan in papieren als in plastic 
afbreekbare zakken. In dit licht is lokale productie ook van groot belang om de ecologische 
voetafdruk zo klein mogelijk te houden. De ene producent situeert zich in Noord-Frankrijk, de 
andere in België. Op deze manier bent u er als klant zeker van dat de pellets dichtbij huis 
geproduceerd werden en dus duurzaam zijn. 

NAALDHOUT VAN HOGE KWALITEIT 
Onze houtpellets zijn uitsluitend uit naaldhout geproduceerd en zijn ofwel DIN+, ofwel ENplus 
A1 genormeerd. U kunt ze zelf bij ons komen afhalen, maar wij kunnen ze natuurlijk ook 
eenvoudig bij u afleveren. Het is ook mogelijk om de pellets in bigbags of los gestort te 
verkrijgen. Indien u beschikt over een vaste opslagtank kunnen we met een bulkwagen de 
silo bij u ter plaatse volblazen. 

Voor de industriële verbrandingsketels beschikt de Groep Mouton ook over industriële pellets, 
geblazen of in bigbag. Deze zijn ideaal voor industriële verbrandingsketels, ter vervanging 
van biomassa G30 of als strooisel voor dieren (bijvoorbeeld in paardenstallen). 

HOOGWAARDIGE BRIKETTEN 
De hoogwaardige briketten van de Groep Mouton worden in Tsjechië geproduceerd. Briketten 
vormen een handig en goedkoper alternatief voor brandhout. Bovendien worden ze 
vervaardigd uit 100% zaagmeel, afkomstig van de meubel- en parketindustrie, waardoor dit 

http://22777.frog04.proximedia.com/nl/briketten-369
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/pellets-368
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/m/nl/geschiedenis
http://22777.frog04.proximedia.com/nl/m/nl/geschiedenis
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tevens een duurzame brandstof is. De briketten worden geproduceerd zonder additieven en 
eveneens DIN+ genormeerd. Zij hebben een hoge calorische waarde (4512 kCal/kg) en een 
minimale asrest (0,35%). Ze zijn leverbaar in verpakkingen van 10 kg of per pallet van 
1000 kg. 

HOUTSNIPPERS IN ALLE SOORTEN EN MATEN 
Groep Mouton beschikt over diverse houtsnippers te Lochristi, schorsen, biomassa, 
snippermachines en zeefmachines. Daardoor kunnen wij heel specifiek bepaalde soorten 
biomassa aanmaken buiten de standaard G30, G50 of G100. 

Het bedrijf beschikt over een aanzienlijke stock droog hout. In de winterperiodes is er dan 
ook een zekerheid voor het aanleveren van kwalitatief, voldoende droog biomassahout. Alles 
kan aangeleverd worden op diverse manieren, via walking-floor, container of het blazen in 
silo’s.  

  

http://22777.frog04.proximedia.com/nl/m/nl/geschiedenis
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Overzicht machinepark 
Een 4-tal houtverhakselaars: 

- Model achter landbouwtrekker met een Ø 26cm; 
- Model achter landbouwtrekken met een Ø 60cm; 
- Model gebouwd op vrachtwagen voor rechtstreekse opvang en met een vast 

gemonteerde kraan met Ø 60cm; 
- Model op rupsen en telegeleid die met alle gemak de werken in en rond het bos volgt. 

Deze machines verwerkt alle houtrestanten incl. wortels, ze is ook perfect inzetbaar 
voor het opruimen van kruinhout. 

    

  

 

Een 4-tal stronkenfrezen: 

- Model met een breedte van 98cm voor tuin en park; 
- Model achter landbouwtrekker; 
- Model op rupsen en telegeleid, lage bodemdruk en perfecte wending staat garant 

voor een hoog rendement. Deze machine is uniek in België; 
- Model gemonteerd op rupskraan voor stronken op talud, over een beek,… 
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Een 2-tal bosfrezen, gemonteerd op bosbouwtrekker 

- Model bovengronds, ideaal voor populierenkruinen opkuis of vrijmaken van 
bebossing; 

- Model ondergronds, voor het terug plantklaar maken voor bebossing op 
boomkwekerijen; 

    

    

 

Bosfrees gemonteerd op bosbouwkraan 
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Een bosbouwkraan uitgerust met een harvester, hydraulische knipper 

    

 

Een bosbouwkraan met een bereik van c/a 17m 

    

 

Een 6-tal kranen, uitgerust met een sorteergrijper en bomenklem, voor het uitslepen van 
populierenbossen en het eventueel opruimen daarvan. Alsook met stronkenfrezen en 
bosfrezen. 

        

        

Deze kranen zijn voorzien van natuur-technische werken, natte bossen, ontginningen, enz. 
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Een 5-tal landbouwtrekkers met overlaadwagens en containerkarren. 

 

 

Een 3-tal klepelmaaiers voor onderhoudswerken in jonge aangeplante bossen, maken van 
brandgangen, enz. 

   

 

Een 3-tal schijvenmaaiers en opraapharken voor maaiwerken. 

Er zijn ook een 6-tal vrachtwagens aanwezig, en dit voor het verzetten van alle materialen, 
alsook voor de afvoer van de snippers en alle andere groenafval. 

 

 

Een 2-tal hoogwerkers van 28m en 7m. 
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Er zijn ook bosmaaiers, haagscharen, kettingzagen en bladblazers. 
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