#japrijs 2017

nr

motto

inzenders

0-001
0-002
0-003
0-004
0-005
0-006
0-007
0-008
0-009
0-010

op stapel
reflecting nature
punt
tempo
flex 2017
natuurlijk gemaakt voor mensen
f 117
biobased boombuilding
paviljoen voor ontmoeting
de stamhut

bram hurkens, maud nierath-van banning - eindhoven
coen smit - haarlem, freddy koelemeijer - amsterdam
mark hereijgers - zundert, rick bruning - utrecht
ercan elik - haarlem
johan bogaart - delft
stijn dries - castricum
arjan welschot - bergen op zoom
george klamer - amersfoort
jesse debets - rotterdam
lars rutten - leiden

0-011
0-012
0-013
0-014
0-015
0-016
0-017
0-018
0-019
0-020

elliptisch paviljoen
t vleerhuis
natuurlijk
tussen de regels
rq 78
de binnenkomer
2242pj de verhalenhut
upsilon
lichtgewicht
de bast

ruben van der boom, esther slagter - delft
philip palmer - hilversum
jeen pot - delft
claudio saccucci - rotterdam
niek van de calseijde - hulst
arjan de nooijer - amersfoort
marieke van den dungen - utrecht
mark gijsbers - utrecht
herman pel - zwolle
georges jacob taminiau - rotterdam

0-021
0-022
0-023
0-024
0-025
0-026
0-027
0-028
0-029
0-030

natuurlijk wat anders
rope forest
uit de nieuwe doos
2x6 tatami
unfold
matroesjka
permanente tijdelijkheid
tiny pavilion
sprekend de natuur
mirage

sven de loijer - eindhoven
theo brouwer - urk
tim de graag - amersfoort
elbert arens - den haag, tim peeters - rotterdam
marieke leene - arnhem, bas bastiaansen - breda
jorrit noordhuizen, wieteke nijkrake - enschede
egbert de warle, marcus kempers - amsterdam
paul cleuren - tilburg, jeroen de waal - rotterdam
fieke grooters - delft
bastiaan buurman - arnhem

0-031
0-032
0-033
0-034
0-035
0-036
0-037
0-038
0-039
0-040

lusthuis tussen de duinen
de wachters
gabion
fragments
de vleermuis
xxxvii h
de natuurtribune
(un)seen
theo
sbb plug&play

mateja pipan - a'dam, nika van berkel - r'dam, matic vrabic - ljubljana
jasper tuinema - wervershoof
jeroen van aerle, beerd gieteling, philippe rol - eindhoven
martijn floris - amsterdam
linda de geus, loed stolte - amsterdam
daniël bakker - amsterdam
anton zoetmulder, elise zoetmulder - delft
niels geerts - utrecht
niels groeneveld - eindhoven
peter van delft westerhof - den haag

0-041
0-042
0-043
0-044
0-045
0-046
0-047
0-048
0-049

bosbeest
(natuurlijk welkom)
objets trouvés
lichte dynamiek
hout en glas
buiten kijf
bird watch house
het natuurmuseum
sonar

tjeerd bloothoofd - den haag
camilla casiccia, jasper spigt - voorhout
marieke kums - rotterdam
tiemen anema - rotterdam, kevin westerveld - rotterdam
roeland pellis - haarlem
maria gernler - bunnik, sterre troostheide - zeist
jip vorstermans - delft
jaap rühl - nieuw bergen
robyne somé - delft

