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DAPh 
        op GEVEL 2014

De Weezenhof
Renovatie van 270 appartementen in ‘De Weezenhof ’, Nijmegen. Energielabel A 
door de buitenschil inclusief kozijnen te vervangen door 90% gerecycled materia-
len. Gedeelde 2e prijs. Fotografie DAPh / Thea van den Heuvel

Fotografencollectief DAPh was prominent te vinden op de beurs Gevel 2014. De architectuurfotografen vulden een lange presentatie-
wand met foto’s van dertien projecten. Er was een fantastische foto-expositie opgesteld over een lengte van 60 meter op het centrale 
plaza in Ahoy, welke de beurzen Gevel 2014 met MaterialXperience met elkaar verbond. Het hoogstaande fotowerk toont een prachtig 
overzicht en laat de invloed zien van moderne materialen in de gevelbouw, in binnen- en buitenland. In deze editie van Profiel tonen we 
u enkele hoogtepunten uit deze unieke expositie. Voor meer informatie en werk van Daph gaat u naar: www.daph.nl 

Linnaeusborg, Faculteit 
Levenswetenschappen van de 
Rijksuniversiteit Groningen
Het middendeel, een brug van15 meter boven het 
maaiveld, rust op de twee andere gebouwdelen die 
schuin uit de grond rijzen. De gevelbekleding bestaat uit 
licht doorlatende composietpanelen (3,6 x 3,3 meter). 
De composietpanelen hebben een bewust. willekeurige 
zichtbare vezelstructuur. Het gebouw heeft een totaal 
bruto vloeroppervlak van 36.000 m², telt negen verdie-
pingen en heeft een hoogste punt van 40 meter. 
Architect, Rudy Uytenhaak  
Fotografie DAPh / Jacomien Boonstra

Shanghai World Expo U.K.Pavilioen 
The Seed Cathedral
De Seed Cathedral is 20 meter hoog. De gevel wordt 
gevormd door 60.000 transparante glasvezelsta-
ven, De staven zijn 7,5 meter lang en hebben een 
doorsnede van 20mm. Elke staaf bevat aan het 
uiteinde een of meer zaden. Het skelet bestaat uit 
een constructie van staal en hout. Voor de bevestiging 
van de glasvezelstaven werden in het 1 meter dikke 
houten geraamte gaten geboord, met behulp van een 
3D-computergestuurde freesmachine. Heatherwick’s 
kreeg het idee om de Kew Gardens Millennium 
Seedbank te betrekken bij de opzet van het Pavilioen. 
Deze organisatie heeft de missie om zaden van 25% 
van alle plantensoorten te verzamelen in 2020. 
De Seed Cathedral won de BIE Gold Award voor het 
beste paviljoen. Winnende foto
Architect, Thomas Heatherwick
Fotografie DAPh / Henk Schuurmans
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DAPh (Dutch Architectural Photographers)
DAPh (Dutch Architectural Photographers) is innovatief, gedreven en professioneel: een waarborg 
voor het beste op het gebied van architectuurfotografie. De producties van DAPh onderscheiden 
zich door samenwerking, vakkennis, ervaring, creativiteit en kwaliteit. De fotografen van DAPh 
zijn gevestigd door heel Nederland. Ze zijn door hun samenwerking flexibel inzetbaar voor zowel 
kleine als grote opdrachten, nationaal en internationaal. Met het initiëren van grote gemeenschap-
pelijke projecten en exposities tilt DAPh de presentatie van architectuur en bouw op een hoger 
niveau. Hiermee brengen ze bijzondere architectuur en bouw, zowel nationaal als internationaal, bij 
een breed publiek onder de aandacht. www.daph.nl

Activities:

• architectural photography
• interior photography
• product photography
• Time Lapse films
• Presentations
• exhibitions
• concept design

Leden van DAPh:

• Jacomien Boonstra
• Imre Csány
• Thea van den Heuvel
• Jan Paul Mioulet
• Hennie Raaymakers
• Henk Schuurmans
• Ger van der Vlugt, Honorary Member
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Studentenaccommodatie 
University of South Essex 

Toepassing van felgekleurde Trespa Meteon panelen. 
De gehele gevel werd in minder dan 8 maanden geïn-

stalleerd. Stephen Marshall Architects Opdrachtgever, 
Hollybrook. Installateur, D-Mitro construction LTD.

Fotografie DAPh / Thea van den Heuvel

Gemeentehuis Lochem
Mogelijk het eerste CO2 neutrale en zelfvoorzienende gemeente-
huis van Nederland. Bij de materiaalkeuze is gelet op de invloed 
van het energiegebruik de recyclebaarheid en andere duurzame 

aspecten. Drievoudig glas, FSC-gecertificeerd hout en bakstenen uit 
gerecyclede grondstoffen. Gedeelde 2e prijs.

Architect, RAU Amsterdam
Fotografie DAPh / Imre Csány

Pauluskerk, Rotterdam 
De metallurgische eigenschappen van koper en 
aluminium zorgen voor een bijzondere uitdaging 
in de detaillering. 
Architect, William Alsop, Londen
Fotografie DAPh / Imre Csány
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Gerechtsgebouw, Hasselt
De gevel van het gerechtsgebouw bestaat uit twee lagen, waarvan de buitenste 
volledig in hout is opgebouwd. Die houten structuur werd opgevuld met glas en 
op sommige plaatsen zijn karakteristieke geperforeerde metalen platen geplaatst. 
Architect, Jürgen Mayer-architectengroep TWINS
Fotografie DAPh / Hennie Raaymakers

Stedin, Blaak 8, Rotterdam
Kantoorgebouw Blaak 8 ligt op een plek die jarenlang braak heeft gelegen 
na het verdwijnen van de oude spoorbrug over de Maas en het verhoogde trein-
spoor richting Centraal Station. De 6 verdiepingen tellende onderbouw volgt het 
grondplan dat zich voegt naar de Verlengde Willemsbrug, de daarboven gelegen 
lagen richten zich meer op de stad. De gevelpanelen geven het gebouw visueel een 
stevige basis die naar boven toe uitwaaiert en zich vertakt als de kruin van een 
boom. Voor de gevel is gebruik gemaakt van een beperkt aantal vormen om tot 
een rijkdom aan structuren te komen. 
Group A en Dreissen Architecten
Fotografie DAPh / Jan Paul Miloulet


