
jury japrijs 2015nr motto cijfer en commentaar in trefwoorden van - machiel spaan

0-001 ksm 1511 6,0 meubel abstract / mondriaan
0-002 dosik 4,0 collage van materiaal en vorm / onbeduidend / ruimtelijk niet interessant
0-003 gesloten open 6,0 onbeduidende vorm / leuk hoekraam met buitenruimte
0-004 dimidium exagoni 7,0 integraal ontwerp van vorm, interieur tot detail in evenwicht / flexibel in gebruik **
0-005 hy(tt)eligt van krimpen 5,0 modernistisch huisje met schuin dak? / toilet in het midden?
0-006 dtasja 4,0 modules van groene containers / niet specifiek
0-007 buiten(s)huis 7,0 mooi doch eenvoudig tuinhuis, met groene 
0-008 unfold 7,0 kas en huisje in een plattegrond is aardig / niet heel locatiespecifiek
0-009 binnenplaats buitenplaats 6,0 binnen - buiten heel abstract en niet uitgewerkt
0-010 kascaban 7,0 zomer huis en winter kas schuifbaar huis / leuk idee maar niet heel praktisch
0-011 pavillon de jardin 7,0 abstract houten huisje als een meubelstuk / transformeerbare binnen ruimte
0-012 between blurred lines 6,0 complexe betonnen structuur met honingraatinvulling / veel gedoe voor kleine plek
0-013 thegarden, thecabin, thecave and thelight 8,0 atmosferische ruimte / een ruimte met alle funcies in de wanden en een bovenlicht / buitenzijde?
0-014 poten in de klei, hoofd in de wolken 6,0 collage van materiaal en vorm, / onduidelijke plattegrond
0-015 bewegen binnen de kaders 7,0 ritme van kaders / onrustig beeld / heldere plattegrond
0-016 een kast van een huis 4,0 onduidelijk gepresenteerd / onbeduidend
0-017 binnen + buiten 8,0 binnen en buitendeel / buitenkeuken is bruikbaar / slimme opdeling / een echt tuinhuis
0-018 uit de kunst 7,0 abstract volume met uitsnedes van glas / nieu echt intiem
0-019 het verborgen tuinhuis 5,0 standeerd kas met dicht doosje
0-020 900525 5,0 mies en corbu in een vreemde mix / onbruikbare plattegrond met natte cel in het midden
0-021 jeka volkstuinhuis 5,0 onbeduidende ruimte en vorm / daar staan er al veel van
0-022 bright site 6,0 afgeschuid volume met luiken / niet specifiek, onbeduidende plattegrond / 
0-023 buitenhuis 6,0 vier ruimten die ieder heel klein zijn / onlogische schuine daken / gerichtte vensters
0-024 cabanon 106 7,0 huisje opgebouwd uit elementen / kruisvormige plattegroond / mooie compositie
0-025 een stille hut 8,5 eenvoudige plattegrond / atmosferische ruimte / spannend houtenraam / mooi contrast binnen/buiten
0-026 la retraite elementaire 6,0 stapeling van ideeen / complexiteit maakt het niet eenvoudig te gebruiken
0-027 cabane lumen 7,0 translucent dak / eenvoudige plattegrond /
0-028 kunsthut 5,0 schetsmatig /niet uitgewerkt / 
0-029 caban henny 6,0 complexe vormentaal voor zo'n klein huisje / onhandige plattegrond
0-030 re-architecture 7,0 kas, paalletwand en kastenwand / leuk idee / plattegrond is niet heel bruikbaar / lange smalle ruimten
0-031 le cabanon retractable 7,0 eenvoudig huisje met lange muren die bescherming bieden / plattegrond onbeduidend 
0-032 wk 2015 (express yourself) 7,0 heldere plattegrond / materialisering complex voor zo'n klein huisje/ 
0-033 cel 6,0 volume met stalen luiken / container / plattegrond niet ruimtelijk
0-034 polderzicht 8,0 tuinhuis als een tijdmachine / mooi concept / privacy staat in contrast met polderzicht!
0-035 cabanon rotterdam 7,0 eenvoudig huisje, plattegrond en gevel / transformeert in de winter
0-036 stek 6,0 geknikte vorm is ruimtelijk onlogisch / plattegrond is ionbeduidend
0-037 prainting 7,0 geprint beton / leuk idee dat echter niet uitgewerkt is / plattegronden onduidelijk en onpraktisch
0-038 welcome sunshine 6,0 onbeduidende plattegrond en vorm
0-039 inside out 6,0 volume met ingewikkelde doorsnijdingen / Levert op deze schaal niet zo veel op
0-040 cabrio cabin 7,0 uitschuifbaar huis is leuk maar levert in dit ontwerp niet echt iets op
0-041 cabane horticulture 7,5 interessante binnen en buitenplekken / mooie centrale ruimte / schuine hoeken niet echt praktisch
0-042 buitenstebinnen 7,5 mooi idee van patio in het huis / mooie compositie / ruimtegebruik niet echt praktisch
0-043 huis wordt tuin 6,0 spiegelhuis / ronde vorm is niet uitgebuidt en maakt plattegrond onhandig 
0-044 de tomatenfabriek 6,0 kas en schuur leuk idee maar levert niets nieuws op
0-045 rozengeur en maneschijn 7,0 abstract volume / plattegrond helder met veel kastruimte / 
0-046 de veelzijdige 6,0 achthoekige ruimte levert niet echt een fijne en bruikbare ruimte op / idee niet doorwerkt
0-047 arbor 5,0 abstract volume / niet uitgewerkt / een ruimte 
0-048 the living house 6,0 verschoven volumes leveren niet echt iets op / wel cmplex om te maken / weinig relatie met omgeving 
0-049 i know places we can go babe 5,0 twee onverenigbare volumes / onhandige ruimten / slecht uitgewerkt
0-050 de vrijheid 7,0 collage van materialen en vormen / meer een villa dan een tuinhuis
0-051 binnen-buitenshuis 5,0 niet uitgewerkt / onbeduidende plattegrond
0-052 15 050 cabanon 2015 6,0 eenvoudig huisje zoals er al veel zijn / onbeduidende plattegrond
0-053 duvel in 't doosje 8,5 mooi idee en compositie / tuinhuis is de tuin / uitschuifbaar is niet altijd praktisch
0-054 casco 8,5 extreem heldere plattegrond gebasseerd op mies / dak en wanden mooi / glaswand nog onduidelijk
0-055 het lichthuis 6,0 geen tuinhuis maar een villa / compositorisch vreemd / plattegrond onbeduidend
0-056 supernature Niet te beoordelen / geen plattegronden en erg abstract
0-057 geen tuinhuis maar caban 7,0 plattegrond niet heel bruikbaar / wel een mooie vrom en centrale ruimte
0-058 norm = vorm 6,0 bouwkeet + / niet uitzonderlijk
0-059 de nieuwe standaard 6,0 niet een heel orgineel idee / onbeduidende plattegrond
0-060 tussen ruimte 8,0 tuinhuis als losse elementen in de tuin / poetisch idee en dito uitgewerkt
0-061 de tuinloods 6,0 tuinhuis als een loods / plattegrond onbeduidend
0-062 live in garden 7,0 veel materialen / villa ipv tuinhuis 
0-063 krimpen/groeien 6,5 krimp en groeihuis / niet heel praktisch / onbeduidende plattegrond
0-064 hidden in plain sight 6,0 alzijdig huisje / niet locatiespecifiek / niet ruimtelijk
0-065 tussen kap en kast 7,5 eenvoudig huisje / ruimtelijke plattegrond
0-066 buitenhuis 7,0 kas en huisje / niet exclusief uitgewerkt
0-067 bruno mathsson 7,5 eenvoudig open huis gebaseerd op zweedse ontwerper Mathsson / materiaalgebruik is niet duidelijk
0-068 het kozijn 7,0 veel ideeen voor een klein huisje / niet helder / plattegrond onbeduidend
0-069 spiegelhuisje 7,0 naar binnen gericht huis / te eenduidig / niet subliem uitgewerkt wat wel nodig is bij zo'n extreem concept
0-070 transformatie 6,0 zeer complex / geen huisje maar een architectonische constructie
0-071 a room for the view 6,5 huisje met een trap / voegt niet echt iets toe
0-072 wim's wereld 7,0 helder huisje en plattegrond / niet echt uitgewerkt


