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0-001 ksm 1511 8,0 heel mooi concept, technisch weinig uitgewerkt, isolatie ?
0-002 dosik 6,0 te veel van het goede, te duur
0-003 gesloten open 7,0 aangenaam, overzichtelijke constructie
0-004 dimidium exagoni 8,0 bij de top tien, vermoedelijk te duur
0-005 hy(tt)eligt van krimpen 7,0 goed uitgewerkt, te goed
0-006 dtasja 8,0 prima, geen onzin, geschikt voor massaproductie
0-007 buiten(s)huis 7,5 mooie hut, mooi materiaal
0-008 unfold 8,0 de beste ingezonden kas
0-009 binnenplaats buitenplaats 7,0 te optimisyisch voor nederlands klimaat
0-010 kascaban 7,0 te gecompliceerd, aardige gedachte
0-011 pavillon de jardin 8,0 intelligente inrichting, aangenaam interieur
0-012 between blurred lines 6,0 te veel, ook niet toegestaan
0-013 thegarden, thecabin, thecave and thelight 8,0 pracht hut, mooi van opvatting, voor een monnik
0-014 poten in de klei, hoofd in de wolken 7,5 mooi en simpel, zitkuil beetje onzin
0-015 bewegen binnen de kaders 7,0 iets te veel architectuur
0-016 een kast van een huis 7,0 liever geen schuivende keukens, aardig paviljoen
0-017 binnen + buiten 7,0 kas mag niet gebruikt worden als woonruimte
0-018 uit de kunst 7,0 verbeterde bokhut, O.K.
0-019 het verborgen tuinhuis 6,0 tikje rommelig
0-020 900525 7,0 niet haalbaar binnen de regels, te kostbaar, leuk verhaal
0-021 jeka volkstuinhuis 7,5 ruimtelijk heel goed
0-022 bright site 7,5 nogal onrustig, indeling goed
0-023 buitenhuis 6,0 alleen buitenom, plek niet toegestaan
0-024 cabanon 106 8,5 intelligent ontwerp, functionaal, mooie architectuur
0-025 een stille hut 8,5 fraai simpel ontwerp, mooi materiaal, helaas hoekraam niet te openen
0-026 la retraite elementaire 7,0 yuppenhut
0-027 cabane lumen 8,0 prettig aanzicht, goed uitgewerkt
0-028 kunsthut 6,0 te veel planken
0-029 caban henny 7,5 verdient vermelding, humor
0-030 re-architecture 7,0 van alles iets te veel
0-031 le cabanon retractable 7,5 wel erg museaal, mooi, maar niet toesestaan
0-032 wk 2015 (express yourself) 7,5 goed bedachte klapwand, wel te lux
0-033 cel 7,0 te ver verwijderd van volkstuinidee
0-034 polderzicht 7,0 aardig uitgangspunt, niet uitvoerbaar
0-035 cabanon rotterdam 8,5 simpel volkstuinhuis, toch hedendaags, gewoon goed
0-036 stek 8,0 binnen-buiten goed opgelost
0-037 prainting 8,0 kunstwerk, verdient vermelding
0-038 welcome sunshine 8,0 simpel, helder, mooi klimaatsysteem
0-039 inside out 7,5 goed concept, iets te claustrofobisch
0-040 cabrio cabin 7,0 voor luxe vakantieparken
0-041 cabane horticulture 6,0 te gekunsteld, mag niet in midden tuin
0-042 buitenstebinnen 6,0 binnentuin in tuinhuisje ?
0-043 huis wordt tuin 6,0 nieuw collectiegebouw van MRVD ?
0-044 de tomatenfabriek 6,0 te weinig uitwerking
0-045 rozengeur en maneschijn 8,0 fraai in- en exterieur, mogelijk iets te gesloten, weinig lichttoetreding
0-046 de veelzijdige 7,0 in rond huis wordt je een beetje gek
0-047 arbor 7,0 mooi sculpturaal, maar heel onrustig
0-048 the living house 7,0 aardig woonhuis
0-049 i know places we can go babe 7,0 sympathiek en onuitvoerbaar
0-050 de vrijheid 6,0 chiqui miqui, niet voor volkstuinen
0-051 binnen-buitenshuis 7,0 goede opzet, uitvoering te vaag
0-052 15 050 cabanon 2015 7,5 goeie ruimtelijke oplossing, beetje saai
0-053 duvel in 't doosje 7,5 totale omvang te groot, mooi ontwerp voor elders
0-054 casco 7,0 een mooie showroom
0-055 het lichthuis 6,0 van alles te veel
0-056 supernature 6,0 de kerk van corbusier ?
0-057 geen tuinhuis maar caban 7,5 origineel ingedeeld, een éénmanshut
0-058 norm = vorm 8,5 sober, geen poespas, helemaal goed
0-059 de nieuwe standaard 6,0 wel erg standaard, helemaal volkstuin
0-060 tussen ruimte 7,5 interessant, museumpaviljoen, in de tuin in Wassenaar of Bussum
0-061 de tuinloods 6,0 te veel gedoe, bouwvrienden heb ik niet….
0-062 live in garden 7,0 meer voor de Landal parken
0-063 krimpen/groeien 7,5 te gecompliceerd, met schuiven en zo
0-064 hidden in plain sight 7,5 te lux, te duur, maar bijna een 8
0-065 tussen kap en kast 8,0 eenvoudige chique, goed doordacht
0-066 buitenhuis 8,0 totaal goed doordacht, aanzien goed, gordijnen matig
0-067 bruno mathsson 7,5 houtje, touwtje, romantisch
0-068 het kozijn 7,0 te weinig tuinhuis , te veel ontworpen
0-069 spiegelhuisje 7,0 wel erg veel reflectie gevraagd
0-070 transformatie 7,0 is concept en blijft concept
0-071 a room for the view 8,0 artistiek ontwerp, mooi concept, heb geen kleinkinderen….
0-072 wim's wereld 8,0 hoogwaardig totaalontwerp, beetje netjes


