
jury japrijs 1e ronde

nr motto commentaar ivar van der zwan in enkele trefwoorden

0-031 lusthuis tussen de duinen ruimtelijk sterk. Mooi besloten met zicht op omgeving
0-033 gabion gebouw als 'pad'. interessante flexibiliteit.
0-038 (un)seen constructie als kwaliteit binnenruimte
0-001 op stapel flexibiliteit. verschillend per lokatie
0-014 tussen de regels interessant gebouwtje (Kwaliteit van verdieping??)
0-018 upsilon ruimtelijk interessant (2e lokatie??)
0-026 matroesjka flexibel ensemble
0-027 permanente tijdelijkheid flexibel ensemble
0-030 mirage mooi beeld. uitnodigend. (relevantie op 2e lokatie)
0-002 reflecting nature ruimtelijke opzet. ambitie in materialisering
0-007 f 117 ruimtelijkheid door tent (verre van optimaal uitgevoerd)
0-010 de stamhut helder entree gebouwtje
0-011 elliptisch paviljoen interessante ruimte (hoe op 2e lokatie?)
0-015 rq 78 prachtige tekeningen. Ruimtelijk mooi. (Uitwerking??)
0-020 de bast mooi beeld (maakbaarhied??)
0-023 uit de nieuwe doos ruimtelijk ensemble ipv object. Gebouw als poort
0-028 tiny pavilion helder compact, stalen bak voor opslag en fundament
0-032 de wachters 2 'kiosken' als poort (al het programma?)
0-034 fragments ruimtelijke ambitie
0-039 theo eenvoud van opzet
0-048 het natuurmuseum ambitie in vast tov flexibel oppervlak
0-008 biobased boombuilding
0-012 t vleerhuis
0-013 natuurlijk
0-016 de binnenkomer
0-017 2242pj de verhalenhut
0-029 sprekend de natuur modulaire opzet
0-036 xxxvii h idee achter driehoek
0-037 de natuurtribune uitnodigend speels element
0-041 bosbeest hoe pavilioen landt
0-042 (natuurlijk welkom) interessante 'tussenzône'
0-043 objets trouvés ambitie in aansluiting landschap
0-044 lichte dynamiek flexibiliteit tov ruimtelijkheid
0-046 buiten kijf reststromen Staatsbosbeheer
0-047 bird watch house ambitie in materiaalgebruik
0-049 sonar ambitie in gebouw als 'pad'
0-003 punt
0-004 tempo
0-005 flex 2017
0-006 natuurlijk gemaakt voor mesnen
0-009 paviljoen voor ontmoeting
0-019 lichtgewicht transparantie + materiaal
0-021 natuurlijk wat anders flexibiliteit
0-022 rope forest ambitie in beleving
0-024 2x6 tatami modulaire aanpak
0-025 unfold materialisering tussenruimte
0-035 de vleermuis gezellige huifkar
0-040 sbb plug&play ambitie in gevel
0-045 hout en glas


