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Het woord beurs is bij Meesters in de Tuin  
misschien niet helemaal op z’n plek.  
De gemiddelde beurs wordt gekenmerkt door 
tl-verlichting, tapijttegels en alles rechttoe 
rechtaan. Het is een netwerkevenement in 
festivalstijl. Meesters in de Tuin roept groen-
professionals op om zich te onderscheiden, wat 
zij met succes doen. Meesters in de Tuin is van 
een ander niveau: alles is tot in de puntjes 
verzorgd en uitgedacht en het is sfeervol.

Onderscheidend vermogen
De dag begon om half 1 op het gloednieuwe 
dakterras van Boomkwekerij Ebben, waar de 
lunch verzorgd werd. Daarnaast hielden 
organisator Niels in ’t Veen en gastheer Toon 
Ebben een welkomstwoord. Vroege vogels 
kregen ‘s ochtends de kans om een rondleiding 
over de boomkwekerij te krijgen. Na de 
opening was het tijd voor het plenaire deel van 
de dag. Hier hield spreker Ruud Veltenaar, filo-
soof, TED-talker en ondernemer, voor een volle 

zaal een vlammend betoog over duurzaam 
ondernemerschap. Veltenaar stelde hier vragen 
als waarom bestaat jouw bedrijf? Omdat je de 
beste van de wereld wil worden of het beste 
vóór de wereld? Als hoveniersbedrijf heb je vol-
gens Veltenaar een goede kans om het verschil 
te maken. Op het gebied van duurzaamheid en 
biodiversiteit kunnen hoveniers namelijk hun 
stem laten gelden. Na deze pittige lezing werd 
de beursvloer geopend.

Beursvloer
Deze zesde editie van Meesters in de Tuin 
trok meer bezoekers dan ooit en dat was 
voelbaar. De bezoekers stroomden uit over 
de beursvloer. Hier lieten diverse bedrijven 
high-end spullen en de nieuwste trends en 
ontwikkelingen zien. Trivium liet de nieuwste 
trends zien op het gebied van sierbestrating 
en keramiek, Starline presenteerde een nieuw 
plunge pool, verlichtingsexpert In-lite had 
veel plezier met een ballenbak, Boomkwekerij 

Dat Meesters in de Tuin het eerste tuin

evenement in anderhalf jaar tijd was, was te 

merken. Het was druk in het Inspyrium van 

Boomkwekerij Ebben. Het was een ouderwets 

gezellige beurs, zonder de anderhalvemeter

maatregel, maar met inspiratie, ontmoetingen 

en netwerken.
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Ebben zorgde voor sfeer op de beursvloer 
met hun bomen en een cocktailbar. Verder 
informeerde Infogroen de aanwezigen over 
de nieuwste mogelijkheid van mobiel werken,  
bracht Stihl de nieuwste accu’s mee en 
liet Zeliox het gemak van onderweg op laden 
zien. Seefion demonstreerde hoe je deze 
accutechniek veilig kan opslaan. Meesters in 
de Tuin wil de betere hovenier, tuinontwerper 
en tuinarchitect volop inspiratie bieden met 
producten die niet op iedere straathoek te 
koop zijn. En dat is te merken. Denk hierbij aan 
high-end overkappingen, whirlpools, maar ook 
barbecues. Dit alles schuurde soms een beetje 
met het plenaire deel van de dag. Toch was het 
vooral een dag waarop mensen blij waren om 
elkaar weer te ontmoeten.
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