
jury japrijs 1e ronde

nr motto commentaar jurgen van der ploeg in enkele trefwoorden

0-003 punt op alle vlakken goed doordacht
0-006 natuurlijk gemaakt voor mesnen origineel eigenzinnig doordacht
0-008 biobased boombuilding mooi, consequent, doeltreffend
0-020 de bast mooi, duurzaam en goed verplaatsbaar
0-032 de wachters zeer origineel transport, zeer passend, uitstraling kan beter
0-033 gabion mooi ding, goed verplaatsbaar, origineel materiaalgebruik
0-039 theo erg mooi, goed verplaatsbaar, duurzaamheid is goed
0-043 objets trouvés mooi en onderscheidend
0-010 de stamhut mooi, duurzaamheid kan beter
0-018 upsilon mooi, duurzaam, verplaatsbaarheid is ingewikkeld
0-025 unfold met minimale middelen veel resultaat
0-026 matroesjka origineel concept, duurzaamheid discutabel
0-037 de natuurtribune verplaatsbaar, beperkt energieconcept
0-042 (natuurlijk welkom) mooi, bescheiden, ikea-slimheid
0-044 lichte dynamiek mooi, bescheiden, leuk ding
0-009 paviljoen voor ontmoeting potentie, niet aantrekkelijk uitgewerkt
0-011 elliptisch paviljoen mooi, moeilijk verplaatsbaar
0-013 natuurlijk niet mooi, wel verplaatsbaar en duurzaam
0-016 de binnenkomer professioneel, insectenhotel doet afbreuk aan verplaatsbaarheid
0-023 uit de nieuwe doos te groot, wel goed uitgewerkt
0-027 permanente tijdelijkheid wel onderscheidend
0-028 tiny pavilion niet handig verplaatsbaar, veel gedoe
0-029 sprekend de natuur niet zo mooi veel gedoe, wel duurzaam
0-038 (un)seen mooi ambachtelijk
0-040 sbb plug&play veel duurzaamheid, uitstraling moeilijk te peilen
0-041 bosbeest mooi, verplaatsbaarheid matig
0-046 buiten kijf net ontwerp
0-047 bird watch house mooi ding, gedoe bij verplaatsen
0-048 het natuurmuseum gedoe bij verplaatsen, te museaal
0-001 op stapel goed niet mooi
0-002 reflecting nature mooi, weinig duurzaam
0-004 tempo origineel maar weinig doordacht, grote vrachtwagen nodig
0-005 flex 2017 niet mooi, wel goed concept
0-007 f 117 mooi, weinig doordacht, gedoe
0-012 t vleerhuis mooi, moeilijk verplaatsbaar, minder duurzaam
0-015 rq 78 matige uitwerking
0-017 2242pj de verhalenhut niet mooi, wel aardig concept
0-019 lichtgewicht weinig onderscheiden
0-022 rope forest touwen zijn origineel, niet handig verplaatsbaar
0-031 lusthuis tussen de duinen gemiddeld plan
0-035 de vleermuis gemiddeld plan
0-036 xxxvii h wel mooi, weinig duurzaam of verplaatsbaar
0-049 sonar te ingewikkeld, moeilijk te verplaasen
0-014 tussen de regels niet mooi en ingewikkeld
0-021 natuurlijk wat anders niet mooi
0-024 2x6 tatami niet mooi, weinig onderscheidend op de thema's
0-030 mirage te groot, weinig duurzaam
0-034 fragments gedoe
0-045 hout en glas gedoe, geen onderbouwing


