
 

Persbericht 

Zo bouwen Sarah Eberle en MEDITE SMARTPLY aan de 
Chelsea Flower Show 2022 
Een sneak preview van het tuinontwerp tijdens de aankomende bloemenshow 
Dartford, Verenigd Koninkrijk, 10 mei 2022 – Het is al langer bekend dat meer groen in en rondom het huis 
voor een extra goed gevoel zorgt. Ook na de pandemie zien we dat terug in de aanhoudende populariteit van het 
tuinieren, zoals benadrukt in een artikel op NU.nl. Tijdens de Chelsea Flower Show in Londen, georganiseerd 
door de Royal Horticultural Society (RHS), ervaren alle bezoekers de tuintrends voor de aankomende jaren. 

De RHS Chelsea Flower Show vindt plaats in Londen tussen 24 en 28 mei 2022. Het evenement is niet voor 
niets al jarenlang hét hoogtepunt voor alle tuinontwerpers, -liefhebbers en landschapsarchitecten. Gedurende vijf 
dagen worden talloze tuinontwerpen en tuinbouwmogelijkheden tentoongesteld. 

Combinatie van esthetiek en oog voor de natuur 
Dit jaar heeft de show een nieuwe primeur met de bijdrage van MEDITE SMARTPLY in samenwerking met 
bekroonde tuinontwerper en landschapsarchitect Sarah Eberle. Ze doet inspiratie op tijdens haar talloze reizen. 
“Het bezoeken en leren kennen van verschillende culturen en landschappen maakt me altijd enthousiast”, vertelt 
ze. “Eveneens krijg ik enorm veel energie van het toepassen van nieuwe en innovatieve materialen, planten en 
objecten.” 

Het tuinontwerp van Eberle is gebaseerd op het thema ‘MEDITE SMARTPLY Building The Future’: duurzame 
materialen die bijdragen aan een betere toekomst. En dat thema sluit naadloos aan op de missie en visie van 
MEDITE SMARTPLY, een duurzame producent van samengestelde houten plaatproducten omdat ze onderdeel 
zijn van Coillte Group (het Ierse Staatsbosbeheer). Daardoor heeft Coillte Group het bosbeheer en -onderhoud 
volledig in eigen hand. Voor iedere gekapte boom wordt er minstens één boom teruggeplant. Zo blijft de 
duurzame cirkel gesloten. 

“De tuin van dit jaar is een mix van allerlei materialen en planten. De verticale rotslagen op de kliffen in Cornwall 
gaven mij de inspiratie om dit fenomeen tijdens de RHS Chelsea Flower Show na te bootsen met MEDITE 
TRICOYA EXTREME.” 

Duurzaamheid als uitgangspunt 
Centraal in het midden van de tuin staat een constructie van MTX-platen die is ontworpen door kunstenaars Alex 
en Emma Devereux. De combinatie van duurzame en stevige platen, waaronder MEDITE TRICOYA EXTREME, 
met planten geeft een spannend en tegelijkertijd natuurlijk contrast. Binnen het ontwerp dat is samengesteld met 
Sarah Eberle staat duurzaamheid centraal. 

“We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om te zorgen voor duurzame landschappen vanwege de 
klimaatcrisis waarin we ons bevinden. Duurzaamheid is het middelpunt van het ontwerp. MEDITE TRICOYA 
EXTREME is een innovatief materiaal dat buiten gebruikt kan worden met een garantie van 50 jaar”, vertelt 
Eberle. “Het toont de innovatie en de duurzame filosofie van MEDITE SMARTPLY; van duurzaam beheerde 
bossen tot toewijding aan het creëren van producten die bijdragen aan gezondere gebouwen. Het enige obstakel 
voor het gebruik ervan is verbeeldingskracht!” 

Botanisch geheel, groene oase 
De beplanting is rijk aan textuur en refereert naar het regenwoud, geaccentueerd door de verschillende planten 
en struiken, zoals Viburnum Opulus, Podophylum Spotty Dotty en Aspidistra. De golvende vormen komen 
opnieuw terug in het ontwerp bij de constructie in het midden. De verticale elementen van deze constructie, 
gemaakt van MDF, zijn eveneens namelijk golvend afgewerkt langs de zijkanten. Daarnaast is er een 
waterelement toegevoegd om de kwaliteiten van MEDITE TRICOYA EXTREME te benadrukken. 



“Houtsoorten kunnen CO2 voor een langere periode opslaan, wat bijdraagt aan een beter klimaat en dus een 
betere toekomst”, vertelt Eberle. “Enerzijds combineert het tuinontwerp de kennis die we over de jaren heen 
hebben opgebouwd als het aankomt op planten. Anderzijds tonen we hier ook hoe je op een duurzame wijze een 
esthetisch geheel kunt realiseren. Kom daarom langs en laat je inspireren door onze tuin!” 

Voor tuinliefhebbers die hun eigen groene oase willen verduurzamen, heeft de tuinontwerper en 
landschapsarchitect een aantal essentiële tips. Zo is het belangrijk om kunststoffen en turf te vermijden tijdens 
het aanplanten of onderhouden van de tuin. “En plant alles zodanig dat je zo min mogelijk water hoeft te geven. 
Leer om je tuin te delen met de dieren en insecten die leven in het wild. Op die manier wordt jouw tuin een waar 
toevluchtsoord om de natuur volledig in te beleven”, besluit Eberle. 

Online inspiratie 
Om MDF-enthousiastelingen toegang te bieden tot oneindige creativiteit, vertegenwoordigt MEDITE MDF een 
digitaal platform genaamd MEDITE makes it real. Fabrikanten, timmerlieden en meubelmakers – iedereen kan lid 
worden van deze online community via www.meditemakesitreal.nl. 

In de online community kun je je laten inspireren door projecten van andere leden. Daarnaast kun je hier jouw 
eigen werk delen. MEDITE makes it real: met onze toonaangevende, geconstrueerde houten panelen breng jij de 
creativiteit, wij de innovatie. Word vandaag nog lid van de MEDITE-community en deel jouw MDF-projecten! 
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Over MEDITE SMARTPLY 
MEDITE SMARTPLY maakt deel uit van Coillte, een innovatief en FSC-gecertificeerd Iers bosbouwbedrijf, 
eigendom van de Ierse staat. MEDITE SMARTPLY is gevestigd in Clonmel en Waterford, Ierland, en produceert 
een veelzijdig assortiment van MDF (Medium Density Fibreboard) en OSB (Oriented Strand Board) 
bouwproducten. 

Noot voor de redactie 
Alle vermeldingen van de merknaam moeten in hoofdletters worden gepubliceerd: MEDITE SMARTPLY. Dit 
geldt ook voor alle producten, d.w.z. SMARTPLY PROPASSIV. 

 

Voor meer informatie en interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Kirsten Thijssen van TEAM 
LEWIS: 
T: +31(0)40 235 46 00 
Email: meditesmartplyNL@teamlewis.com 
 

 


