
Duurzame 
highlights



We don’t 
talk green, 
we are green

Geloof jij net als wij dat het anders kan? Géén impactloze events 

op een standaard evenementenlocatie, maar verrassende 

concepten in een unieke groene setting. Maak van jouw evenement 

een duurzame beleving. Maar wat graag nemen we je mee in onze 

duurzame highlights.



We werken intensief 
samen met lokale 
leveranciers

We bouwen een podium van pallets, 

dat wordt ingeleged met 

versgesneden gras

Het inspyrium is gebouwd van robuuste materialen 

uit het stroomgebied van de maas

We kleden onze ruimtes aan met 

bomen tot 12 meter hoog



We 
celebreath 
nature
Onze kwekerij telt ruim 500.000 bomen. 

Hiermee compenseren we jaarlijks de 

Co2 uitstoot van ruim 1.300 huishoudens.



De meerstammige bomen rondop kantoor 

zorgen voor een natuurlijke zonwering

Je neemt plaats op stoelen die va nonze 

tractorbanden uit de kwekerij zijn gemaakt

(H)eerlijke culinaire invulling met een doordacht 

plan om waste te voorkomen

Inspyrium 
is voorzien van 
een natuurlijke
klimaatbeheersing 



Je ontvangt jouw relaties in onze unieke Daktuin 

met honderden verse kruiden en tientallen 

fruitsoorten. Die verwerkt de cateraar in zijn 

producten. Geen transport en dagvers geplukt! 

Wist je al dat de Daktuin zorgt voor een natuulijke 

isolatie van onze Industriële hal?

Next level



Multi-
functional

In het hoogseizoen van de kwekerij een logistieke functie, 

in het laagseizoen een industriële ruimte voor evenementen



Dankzij de buffering 
van regenwater kunnen 
wij alle bomen op onze 
locatie en het logistieke 

Onze Daktuinen zorgen voor de 

isolatie van de ruimtes

Palletboxen uit de kwekerij als natuurlijke 

achterwand van de pleanire zaal

Haal een frisse neus  in de kwekerij. 

Gezond en goed voor de aandacht tijdens het event!



We do like 
plastic!

Het afval van jouw event geven we een tweede leven. 

Zo staan er in totaal 50 meter 3D-geprinte banken van 

gerecycled plastic te pronken op onze daktuin.



Het gras wordt na afloop van het evenement voor projecten van de kwekerij gebruikt

Onze zoete lekkernijen worden gemaakt door werknemers van de Looierij bakkerij, waarmee 

Stichting dagbesteding Cuijk mensen met een beperking een leuke, afwisselende werkplek 

biedt

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zit in ons dna



Growing
green
Jaarlijks planten wij  50.000 bomen. 

Hiermee compenseren we 4 keer onze 

CO2  uitstoot van de kwekerij én Inspyrium. 
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