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0-001 ksm 1511 6,0 minimalistischop opzet, vraagt veel oppervlak, gecompliceerd
0-002 dosik 7,5 mooi ontwerp, kleurig, als tuinhuis onbetaalbaar
0-003 gesloten open 6,5 jammer van die centrale staander, haalt de luchtigheid eruit, teveel en te zwaar hout
0-004 dimidium exagoni 7,0 traditoineel ontwerp, mooi gebruik terrasdak en draaibare zijgevel
0-005 hy(tt)eligt van krimpen 7,5 teveel een luxe miniwoning, nu nog een tuinman inhuren
0-006 dtasja 8,5 modulaire opzet biedt talloze toepassingen
0-007 buiten(s)huis 7,5 echt tuinhusje, zonder veel franje, maar ook weinig raffinement
0-008 unfold 7,0 minder gelukkig met alles-in-één combinatie, indeling wringt
0-009 binnenplaats buitenplaats 6,0 vitrine, bij mooi weer broeikas, mis zonwering
0-010 kascaban 7,0 een van de schuivende 'harmonica' huisjes, keukenblok in schuivend deel onhandig
0-011 pavillon de jardin 7,5 onderhoudsgevoelige gevel, niet blij met gescheiden toilet-douche cellen (veel aan-en afvoer)
0-012 between blurred lines 6,0 fantasie idee, functionaliteit teveel ondergeschikt aan vorm
0-013 thegarden, thecabin, thecave and thelight7,0 past, misschien iets te kluizenaar-achtig, daarmee weinig uitnodigend
0-014 poten in de klei, hoofd in de wolken 6,5 leefkuil niet praktisch, beperkt gebruik huisje
0-015 bewegen binnen de kaders 8,0  ritmisch en speels. Toch bang voor broeikaseffect, zonwering weersgevoelig
0-016 een kast van een huis 6,5 een tuinhuis moet geen woning te zijn, keukenblok in schuivend deel onhandig
0-017 binnen + buiten 7,0 bezwaren als eerder gezien, kas als woonkeuken
0-018 uit de kunst 6,0 als ontwerp niet, materiaalgebruik wel  vernieuwend, 
0-019 het verborgen tuinhuis 6,5 geisoleerde betonvloer ?, niet blij met gescheiden toilet-douche cellen
0-020 900525 6,0 allure, stevige metselwanden, speksteen, marmerfineer, aluminium niet betaalbaar voor tuinhuisje
0-021 jeka volkstuinhuis 6,5 wanddikte 220 mm voor een ruimte van 30 m2? Teveel minihuis
0-022 bright site 7,0 hoe mooi ook, functionaliteit omgedraaid, door tuin ondergeschikt te maken aan tuinhuis. 
0-023 buitenhuis 6,0 het zal niet lang duren of je vervloekt het gebrek aan binnendoorgangen, de open haard sneuvelt
0-024 cabanon 106 6,5 eigenzinnige bouwvorm, dubbelgebruik m2 beperkt. Lattengevel onderhoudsgevoelig
0-025 een stille hut 7,5 mooie voorkant maar verder niet vernieuwend
0-026 la retraite elementaire 7,0 woonfuncties te geforceerd
0-027 cabane lumen 7,0 elegant, minder blij met brandgevaarlijke dakconstructie, mis schoorsteen. natte cellen apart
0-028 kunsthut 6,0 woon/expositieruimte wordt broeikas, keukenfunctie minimaal
0-029 caban henny 8,5 genomineerd voor eervolle vermelding, aansprekend ontwerp, mooi
0-030 re-architecture 7,0 is het al de vierde met een kas als woon/leeffunctie? Geen goed idee
0-031 le cabanon retractable 7,5 doorgtrokken muur doet het ontwerp geen goed
0-032 wk 2015 (express yourself) 8,0 stillistisch rechttoe rechtaan ontwerp, mooie details
0-033 cel 8,0 te robuuste vorm maar intrigerend materiaalgebruik
0-034 polderzicht 7,0 mooie vorm maar meer een wachthuisje
0-035 cabanon rotterdam 6,5 begrijp deur achterkant niet zo goed, vloerconstructie met fundering niet duidelijk
0-036 stek 9,0 dit doet iets, erg mooi, aangenaam en nuttig, losse glaswand als buitenkas
0-037 prainting 7,5 toekomstmuziek, tuinhuis uit de 3D printer nu nog niet haalbaar
0-038 welcome sunshine 7,0 eigenlijk in alles te veel van het goede, bij gebruik als tuinhuis over de top, decadent
0-039 inside out 6,5 als bij vele ontwerpers draait het niet om de tuin, onthaasten doe je vooral in de tuin
0-040 cabrio cabin 8,0 in drie-en gesneden tuinhuis, eigenzinnig genoeg voor een eervolle vermelding
0-041 cabane horticulture 7,0 ingewikkeld bouwwerk, ben toch bang dat binnenkant weinig rustgevend is
0-042 buitenstebinnen 5,0 begrijp concept niet goed
0-043 huis wordt tuin 5,5 spiegelpaleis, ronde vorm vervormd spiegelbeeld. Weerspiegeling kan lastig zijn voor medetuinders
0-044 de tomatenfabriek 5,0 in grondwater drijvende tuinkelder, vergt in  veengrond specifieke bouwtechniek
0-045 rozengeur en maneschijn 7,5 weinig informatie over welke bouwkundige elementen worden gebruikt
0-046 de veelzijdige 7,0 doet aan een joert denken, wel origineel maar niet echt praktisch
0-047 arbor 6,5 organische vormen, vraagt wel specialistische bouwkennis en ervaring
0-048 the living house 6,0 een mini huis, met de nadruk op huis
0-049 i know places we can go babe 6,0 organische vormen vragen erg specialistische bouwkennis 
0-050 de vrijheid 8,0 uitnodigend open concept haast zwevend dak  
0-051 binnen-buitenshuis 5,5 bouwvorm met zware cel in het midden maakt nuttige oppervlakken klein 
0-052 15 050 cabanon 2015 6,5 dikke gesloten wanden, materiaal?
0-053 duvel in 't doosje 6,0 al eerder gezien tuinhuis als kunstpaviljoen, domineert tuin
0-054 casco 6,5 aardig ontwerp maar weinig gebruiksvriendelijk
0-055 het lichthuis 7,0 monoliet te dominant, drukt op de luchtigheid van zwevend dak
0-056 supernature 0,0 geen beoordeling gegeven te summiere gegevens
0-057 geen tuinhuis maar caban 7,5 aparte vormgeving verdeling, wel zeer nadelig voor gebruiksmogelijkheden
0-058 norm = vorm 6,0 teveel container gevoel
0-059 de nieuwe standaard 5,0 als in de toelichting geen tuinhuis maar een minihuis, jammer
0-060 tussen ruimte 7,0 oogt mooi, ruimtelijk, bij nader inzien is het ook erg ruimtelijk, misschien wel te.
0-061 de tuinloods 5,0 schroefpalen, dan is ook deze constructie te massief, te zwaar
0-062 live in garden 7,5 te groot, en beeldbepalend voor de hele tuin
0-063 krimpen/groeien 7,5 benieuwd hoe je dat windscherm in beweging brengt en stabiel houdt
0-064 hidden in plain sight 7,0 complex ontwerp met non alledaagse materialen 
0-065 tussen kap en kast 6,5 niet echt bijzonder.Vooral gericht op het interieur
0-066 buitenhuis 6,0 een kas met woonfunctie, niet praktisch
0-067 bruno mathsson 7,0 simpele eenvoud, ook teveel de uitstraling van een wachthuisje bij het openbaar vervoer
0-068 het kozijn 7,0 oogt, springt eruit, geen hutoogt, springt eruit, massieve schoorsteen maar geen tuinhuisje
0-069 spiegelhuisje 5,5 vrees dat spiegeling heel eigen dynamiek krijgt
0-070 transformatie 8,0 zeker ergens realiseren, maar dan op grotere schaal als villa
0-071 a room for the view 9,0 geinig, compleet met dakterras, maakt de tuin dus groter en ruimtelijker
0-072 wim's wereld 8,0 degelijke basis, haast zwevend dak, maar…


