Ons verhaal

The
greenest
event
venue
Hoe groen wil je zijn? We zeggen het niet
alleen, wij zijn het ook. Onze eventlocatie
ligt midden in het hart van één van de
grootste boomkwekerijen van Europa.
Een imposante locatie tussen 300.000
grote bomen in vele soorten
en maten. Groen zit in ons DNA.

Green,
greener,
greenest
De bomen gaan naar parken, pleinen, lanen en daktuinen over
de hele wereld. Om dat te realiseren hebben we een kwekerij
van 500 ha... dat is gelijk aan 900 voetbalvelden vol bomen!
Het is een feest om de pracht van de natuur in alle vormen
van dichtbij te zien. En zoveel CO2 op één plek;
dat is toch spectaculair?!

One green family
Wist je al dat Inspyrium onderdeel is van een echt familiebedrijf? Boomkwekerij Ebben bestaat al sinds 1862 en staat tegenwoordig
onder leiding van ‘bomenbaas’ Toon en zijn zonen Dirk en Joris. Over bomen weten ze alles, maar vraag ze niets over
het organiseren van evenementen.

Boomkwekerij
met eventlocatie
Waar het ooit begon als ontmoetingsplek voor bezoekers aan de
kwekerij is Inspyrium inmiddels uitgegroeid tot de groenste
evenementenlocatie van Nederland. We zijn gelegen in de landelijke,
water- én bosrijke omgeving van Cuijk (15 minuten vanuit Nijmegen).
Bij het ontwerp van Inspyrium vormde het landschap een belangrijke
inspiratie. Zo komen de stenen uit het stroomgebied van de Maas en
leggen de bogen een link met het Romeinse tijdperk.

Ons verhaal
We celebreath nature
Met onze bomen op de kwekerij compenseren we jaarlijks de CO2 uitstoot van 1.300 huishoudens.
Jullie gasten nemen plaats op stoelen die van onze tractorbanden uit de kwekerij zijn gemaakt.
Er staan tientallen 3D-geprinte banken van gerecycled eventafval te pronken op onze daktuin.
We heten jullie gasten welkom in onze unieke daktuin met honderden verse kruiden en tientallen fruitsoorten.
De lopers van vers gesneden gras worden na het evenement gebruikt voor projecten van de kwekerij.
Jaarlijks planten wij 50.000 bomen. Hiermee compenseren wij 4 keer onze CO2 uitstoot van de kwekerij en Inspyrium.

