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Meesters in de Tuin is ondertussen een goede 
bekende bij Ebben en Inspyrium te Cuijk. Tot 
nu toe vonden alle edities van het belangrijke 
event voor de tuinbranche er plaats. Niels in ’t 
Veen van Trivium en Aik Ducaat van Inspyrium 
staan samen aan de wieg van Meesters in de 
Tuin. Door de jaren heen is het evenement flink 
gegroeid en heeft het zich continu vernieuwd. 
‘We zijn inmiddels goede vrienden geworden,’ 
lacht Elize van den Berg, eventmanager bij 
Inspyrium. ‘Niet alleen met Niels, maar ook met 
de standhouders en leveranciers. Het is altijd 
weer een feestje als het zover is en we iedereen 
hier over de vloer zien komen.’

Ontstaan van Inspyrium
Inspyrium is onderdeel van boomkwekerij 
Ebben. Al ruim anderhalve eeuw kweekt het 
familiebedrijf als totaalleverancier beplanting 
voor tuinen, parken, landgoederen, straten, 
pleinen en andere groentoepassingen. Dit jaar 

viert de boomkwekerij het 160-jarig jubileum. 
Ebben begon in 1862 als een lokale rozenkwe-
kerij in het Land van Cuijk, een gunstig gebied 
voor groen met de Maas en klei- en zandgrond. 
Inmiddels heeft de kwekerij zich uitgebreid tot 
een van de grootste in Europa, met opdracht-
gevers ver over de landsgrenzen. Het familie-
bedrijf is gespecialiseerd in volwassen bomen, 
waarbij momenteel de meerstammige soorten 
heel erg in trek zijn.

De bouw van een nieuw kantoorpand met 
ontmoetingsruimte op het terrein van de 
boomkwekerij vormde de basis voor het ont-
staan van Inspyrium. De bedoeling van de ont-
moetingsruimte was om een locatie te schep-
pen voor de ontvangst van gasten als scholen, 
organisaties en opdrachtgevers en voor kennis-
deling. Toen de nieuwbouw werd opgeleverd 
in 2012 was de tijd ook rijp om te kijken naar 
nevenactiviteiten naast de kwekerij, zodat som-

mige hallen niet leegstaan buiten het seizoen 
en op die manier een dubbelfunctie konden 
krijgen. Zo ontstond het idee om grotere bij-
eenkomsten te organiseren en de hallen te ver-
huren voor evenementen. Dat begon zo goed 
te lopen, dat een van de hallen speciaal voor 
beurzen, events, personeelsfeesten et cetera 
werd ingericht. Deze activiteit is uitgegroeid tot 
een apart bedrijf in de vorm van Inspyrium.

Groen en duurzaam
In het laagseizoen bestaat de mogelijkheid om 
de evenementenhal aan te vullen met andere 
hallen die dan niet voor de plantenopslag 
worden ingezet. Dat moment biedt de gelegen-
heid om grotere events te houden. Meesters 
in de Tuin is hieronder een van de meest pro-
minente. ‘Het is het laatste grote evenement 
van het seizoen,’ vertelt Van den Berg. ‘Daarna 
levert Inspyrium de plantenhallen weer in voor 
de boomkwekerij, behalve natuurlijk de eve-
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nementenhal die gewoon blijft doordraaien.’ 
Gerenommeerde partijen als Jumbo, Kadaster 
en Bol.com hebben de weg al weten te vinden 
naar Cuijk.

Het groene en duurzame aspect is het grote 
pluspunt van Inspyrium, meent Van den Berg. 
‘We gaan niet alleen zo milieuvriendelijk moge-
lijk te werk, maar kunnen ook bomen uit de 
kwekerij naar binnen rijden bij evenementen. 
Het is echt uniek dat je zo’n groen plaatje kunt 
creëren in een binnenruimte. Een ander recent 
pareltje is de daktuin. Tijdens de coronaperi-
ode hebben we het dak helemaal vernieuwd, 
waaruit de nieuwe daktuin is ontsproten. Deze 
is vorig jaar oktober tijdens Meesters in de 
Tuin officieel in gebruik genomen. Dit is een 
prachtige plek om te laten zien wat we in huis 
hebben op het gebied van groen en duurzaam-
heid. Daarnaast is de daktuin een heel fijne plek 
om bezoekers te ontvangen. Ook leuk om te 
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vermelden is dat onze blikvanger vorig jaar een 
award heeft gewonnen voor de beste daktuin 
van Nederland.’

Groene blik op de toekomst
Inspyrium heeft als evenementenlocatie de 
wind mee door de trend van vergroening en 
verduurzaming. Maar bij het organiseren van 
evenementen valt nog wel het een en ander 
te winnen op dit gebied. ‘Een evenement is op 
zich geen duurzaam product. Mensen komen 
met de auto, er is veel afval, er komt catering. 
Je merkt dat bedrijven ermee worstelen en je 
wilt wel zo duurzaam mogelijk zijn. Zo is afval 
van evenementen gerecycled tot bankjes voor 
de daktuin. Normaal worden bij een event veel 
decoraties gemaakt en geprint voor eenma-

lig gebruik, maar wij kunnen voor het decor 
levende bomen naar binnen rollen en na afloop 
weer naar buiten. Ook de hallen van Inspyrium 
en Ebben hebben duurzame aanpassingen, 
zoals hun multi-inzetbaarheid en de daktuin 
die zorgt voor isolatie van de ruimte eron-
der. Verder zetten we zo veel mogelijk lokale 
leveranciers in om de vervoersbewegingen te 
beperken. En niet te vergeten: met de bomen 
die hier staan, compenseren we jaarlijks de CO2-
uitstoot van ruim 1300 huishoudens.’
Voor de toekomst is het plan om nog verder te 
verduurzamen en zo veel mogelijk CO2-neutraal 
te werk te gaan. ‘Er vallen zeker nog slagen te 
maken, bijvoorbeeld op het gebied van circu-
lariteit. Een leuk voorbeeld is dat een lokale 
cateraar gebruikmaakt van onbespoten kruiden 
die in de daktuin worden gekweekt. Zo hoeft 
hij niet naar de supermarkt of de groothandel 
te gaan. Ook moeten we met ons allen het afval 
reduceren en de voedselverspilling aanpakken. 
Bovendien is er in de evenementenbranche een 
groot no-showgehalte van de gasten, waardoor 
veel eten de kliko in gaat. Meld je even af, zou 
ik zeggen. Maar gelukkig zie ik de bewustwor-
ding bij de mensen steeds meer toenemen. 
Stapje voor stapje komen we zo verder.’

‘We gaan niet 
alleen zo milieu-
vriendelijk moge-
lijk te werk, maar 
kunnen ook bomen 
uit de kwekerij 
naar binnen rijden 
bij evenementen’
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