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Voor het Rotterdamse magazine Gers ! maakte ik een portfolio over Rotterdam uit de lucht. De foto’s verschijnen in het kerstnummer en 
op de jaarlijkse kalender van het blad.

omslag:  Gers ! Rotterdam in beeld

inleiding:  Kunst en Vliegwerk

fotografie:  Hatwalk
   Villa Reigersbergen
   College voor de Rechten 
   van de mens
   Campagne SRA
   Jaarverslag Volkskracht
   
publicaties: KLM Holland Herald
   Cities in the spotlight
   Gers !

film:   Vol overtuiging ! 
 
portret:  NSOB
   Volkskracht

luchtfotografie: Rijksweg A4 Heijmans
   Ruimte voor de Rivier
   Rheinhof Leiden

classic:  Hyde Park London

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor u ligt mijn tweede nieuwsbrief van 2015, met daarin een selectie van fotografie, film en luchtfoto’s gemaakt voor diverse opdrachtgevers. 
Het jaar dat alweer bijna achter ons ligt was mooi en succesvol. Naast werk voor opdrachtgevers waar ik al jaren voor werk waren er nieuwe 
samenwerkingen met opdrachtgevers als Heijmans. Luchtfotografie doet het goed, zó goed zelfs dat de aanwas van nieuwe opdrachtgevers die 
alléén luchtfoto’s betrekken de introductie van een extra handelsnaam rechtvaardigde: Kunst en Vliegwerk.
U vindt op de website www.kunst-en-vliegwerk.com een uitgebreide selectie foto’s en opdrachtgevers. En om het milieu niet onnodig te belasten 
wordt alle CO2 uitstoot die gegenereerd wordt door de vliegbewegingen van Kunst en Vliegwerk gecompenseerd met een bosbouwproject in 
Maleisië. U leest er meer over op de website.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben stuur  dan een email.  Onderaan elke pagina staat een link die verwijst naar mijn website voor meer 
informatie.  Een compleet en bijgewerkt  overzicht van opdrachtgevers is te vinden op: www.gerhardvanroon.nl/home/klanten.html

Veel kijkplezier !  en voor komende maand wens ik u vast fijne kerstdagen en een voorspoedig 2016.    

Gerhard van Roon.

Kunst en Vliegwerk

Op weg naar het  off-shore windmolenpark Luchterduinen, 25 kilometer uit de kust bij Zandvoort.
De foto’s zullen worden gebruikt in een windenergiecampagne van ASN bank.

inleiding:  Kunst en Vliegwerk

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.kunst-en-vliegwerk.com/
mailto:mail@gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/klanten.html
https://www.treesforall.nl/projecten/onze-projecten.html
http://www.kunst-en-vliegwerk.com/
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Het Prinsjesfestival werd dit jaar voor de derde keer gehouden aan de vooravond van Prinsjesdag. Met debatten, lezingen en prijzen 
voor het beste politieke boek en de beste politieke foto vraagt het festival aandacht voor het niet vanzelfsprekende karakter van onze 
parlementaire democratie. Voor Stichting Prinsjesfestival legde ik onder andere de hoedenshow ‘Hatwalk’ vast.  

fotografie:  Hatwalk

http://www.gerhardvanroon.nl
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Exterieur en details van het interieur van de villa Reigersbergen voor 
publicatie op de website Reigersbergen.com.

fotografie:  Villa Reigersbergen

http://www.gerhardvanroon.nl
http://reigersbergen.com/


w w w. g e r h a rd va n ro o n . n l

Gerhard van Roon
fotografie, film en luchtfotografie

nieuwsbrief 2015#2

Hoorzitting College voor de Rechten van de mens. 
zie www.mensenrechten.nl

fotografie:  College voor de Rechten 
   van de mens

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.mensenrechten.nl/


w w w. g e r h a rd va n ro o n . n l

Gerhard van Roon
fotografie, film en luchtfotografie

nieuwsbrief 2015#2

Campagne voor SRA accountants.

fotografie:  Campagne SRA

http://www.gerhardvanroon.nl
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Zorgrobot in de huiskamer van verpleeghuis Laurens Blijdorp in Rotterdam. De robot, een zeehond-achtige verschijning met een vacht 
als van een witte kat, beweegt de oogjes en maakt geluiden als hij wordt aangeraakt. De robot is erg geliefd onder bewoners van wie het 
merendeel de ziekte van Alzheimer heeft. 

fotografie:  Jaarverslag Volkskracht

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor  het jaarverslag van de  stichting Volkskracht maakte 
ik portretten bij de reportages waarin werd teruggekeken 
op een aantal van de met subsidie van Volkskracht 
gerealiseerde projecten op het gebied van cultuur, welzijn 
en sport.

fotografie:  Jaarverslag Volkskracht

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor de rubriek ‘Holland from Above’ van het KLM inflightmagazine Holland Herald maakte ik luchtfoto’s van een aantal typisch Hollandse 
taferelen: nieuwbouwwijken, het Hollands Diep en de Maeslantkering in Hoek van Holland.

   
publicaties: KLM Holland Herald

http://www.gerhardvanroon.nl
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‘Schijnwerpers op de stad’, een aantal interviews over urbanisatie. Voor dit boek maakte ik luchtfoto’s van diverse grote steden in Nederland. 
Kijk voor meer luchtfoto’s op: www.kunst-en-vliegwerk.com

   
publicaties: Cities in the spotlight

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.kunst-en-vliegwerk.com/
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Het Rotterdamse magazine Gers ! nodigde me uit een portfolio te publiceren met luchtfoto’s van Rotterdam. Het magazine met een 
oplage van 30.000 exemplaren wordt in Rotterdam verspreid.
Kijk voor meer luchtfoto’s op: www.kunst-en-vliegwerk.com

   
publicaties: Gers !

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.kunst-en-vliegwerk.com/
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Voor de Beroepsopleiding Advocaten werk ik aan een korte documentaire over de beroepsopleiding die al decennia lang plaatstheeft 
op conferentieoord Woudschoten in Zeist, vandaar de titel: ‘Vol overtuiging ! Woudschoten.’ Ik schreef in opdracht van CPO/Dialogue het 
script en maakte opnames, deed de montage en de overige productie. De film zal begin volgend jaar klaar zijn.
Bekijk meer films op: www.gerhardvanroon.nl/film

Vol overtuiging ! Woudschoten

   

film:   Vol overtuiging ! 

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/film/opdrachten-film/film15.html
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Voor de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur maakte ik een aantal portretten 
van wetenschappelijk onderzoekers en de leden van de Raad van Toezicht.

Meer portretten op: www.gerhardvanroon.nl/portret

   

 
portret:  NSOB

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/portret
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Volkskrachtbestuurders Meindert Booij en Coen Gerretsen.
Meer portretten op: www.gerhardvanroon.nl/portret

   

 
portret: Volkskracht

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/portret
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Voor wegenbouwer Heijmans fotografeerde ik de laatste fase in de aanleg van Rijksweg A4 door Midden-Delfland. 
Kijk voor meer luchtfoto’s op: www.kunst-en-vliegwerk.com

   

 

luchtfotografie: Rijksweg A4 Heijmans

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.kunst-en-vliegwerk.com/
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‘Ruimte voor de Rivier.’ Uiterwaardvergraving door Rijkswaterstaat aan de Waal bij Nijmegen.
Kijk voor meer luchtfoto’s op: www.kunst-en-vliegwerk.com

   

 

luchtfotografie: Ruimte voor de Rivier

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.kunst-en-vliegwerk.com/
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Begraafplaats Rheinhof Leiden

   

 

   Rheinhof Leiden

http://www.gerhardvanroon.nl
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‘Reading Harry Potter III’. uit mijn serie ‘Hyde Park People’ (1999-2003). De foto maakt onderdeel uit van de fotocollectie M.I.L.K. (‘Moments 
of Intimacy, Laughter and Kinship’) samengesteld door voormalig Magnum-president Eliott Erwitt.

   

 

classic:  Hyde Park London

http://www.gerhardvanroon.nl

