
 
 

PARADIJS BINNEN HANDBEREIK 
 
Vanaf zaterdag 12 november vertoont Filmhuis Gouda de film PARADIJS BINNEN HANDBEREIK over 
de Haarlemse tuin- en landschapsarchitect Piet Oudolf.  
Piet Oudolf verwierf wereldfaam met creaties die de openbare ruimte voorgoed hebben veranderd – 
in Nederland én ver daarbuiten. Belangrijke  inspiratiebronnen zijn natuurlijke 
plantengemeenschappen, kunst en tijd (seizoenen). Zijn bekendste werk is het ontwerp van de New 
Yorkse Gardens of Remembrance, een groen monument voor de mensen die omkwamen bij de 
aanslagen van 9/11. 
In PARADIJS BINNEN HANDBEREIK van documentairemaakster Barbara den Uyl zien we Oudolf aan 
het werk bij verschillende projecten. Het geeft een inzicht in de problemen waarmee hij en zijn team 
te maken krijgen en van de schoonheid van zijn ontwerpen. Ook bezoeken we samen met hem 
enkele van zijn vermaarde parken en tuinen (waaronder High Line in New York, Maximilian Park in 
het Duitse Hamm, de Vlindertuin in Leidsche Rijn en recentelijke de tuin van het nieuwe museum 
Voorlinden. Verder zien we hoe hij door de seizoenen heen zijn eigen privé-droomtuin in Hummelo 
steeds mooier maakt, waarbij hij ‘en passant’ ingaat op vragen als ‘Waarom houden mensen van 
bloemen?’ en ‘Waar komt onze hang naar het Paradijs toch vandaan?’. 
In een interview zegt Piet Oudolf::”Ik probeer iets te vatten in emotie, ik probeer mensen te raken. 
Een tuin kan een bepaald bewustzijn creëren: je ziet iets wat je daarvoor niet zag. Wanneer je een 
tuin betreedt moet je het gevoel hebben dat je verder wil, je wil weten hoe het er verderop uitziet. 
Een tuin moet nieuwsgierig maken.” 
Deze filosofie is in de film fraai in beeld gebracht. Zeer de moeite waard voor iedereen die houdt van 
natuur, kunst en schoonheid. Vooral ook passend in het Groene Hart, waar we in Boskoop en 
omgeving een beroepsgroep hebben die van oudsher alles weet van bomen, planten  en heesters. 
 
Het Filmhuis heeft in november 3 voorstellingen van PARADIJS BINNEN HANDBEREIK 
geprogrammeerd op: 
 
Zaterdag 12    november    18.30   uur    Openingsfilm van het Architectuurfilmfestival  

ingeleid door de regisseur Barbara den Uyl 
Dinsdag  15    november    20.30   uur       
Zondag   20    november    16.00   uur       

 
Voor meer informatie en reserveringen: 0182 522200, www.filmhuisgouda.nl. 
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