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Voor Rijkswaterstaat maakte ik een serie luchtfoto’s ter gelegenheid van het dertig jarig bestaan van de Oosterscheldekering. 
De foto’s worden permanent tentoongesteld in het ontvangstcentrum op de Oosterscheldekering. Zie verder pagina 7.

http://www.gerhardvanroon.nl
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Hierbij weer een nieuwsbrief met een overzicht van recente projecten: fotografie, film en luchtfoto’s. Naast luchtfotografie die ik bijvoorbeeld 
als preferred supplier van Heijmans N.V. voor dit bouwbedrijf maak heb ik het afgelopen jaar ook gewerkt aan een project voor Rijkswaterstaat. 
In het Topshuis op de Oosterscheldekering is een permanente fotowand te zien met beelden die de ecologie rond de Oosterschelde in beeld 
brengen. Over ecologie gesproken: de vliegbewegingen van Kunst-en-Vliegwerk luchtfotografie zijn volledig CO2 neutraal. Lees er meer over op 
de website van Kunst-en-Vliegwerk.com.

Ook het komende jaar staat er weer veel op stapel: een grote portretopdracht voor de ErasmusUniversiteit Rotterdam en de expositie van mijn 
fotoserie ‘Crisis !’ op het filmfestival in Friesland. Naast organisator en curator van de Prinsjesfotoprijs voor beste politieke foto die in september 
weer in de Eerste Kamer zal worden uitgereikt  zit ik in 2017 in de jury van de Zilveren Camera.

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 !  Gerhard van Roon.

True Heading

Night VFR fotovlucht in PH SVP. (foto: Marcel Molle)

inleiding:  True Heading

http://www.gerhardvanroon.nl
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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De Nieuwe Badkapel in Scheveningen op Hemelvaartdag dit jaar.  Een aantal jaren geleden maakte ik een fotoboek over dit Rijksmonument 
uit 1916. Dit jaar luisteren een expositie met mijn foto’s en de publicatie van een magazine (zie inzet links) de viering van het honderdste 
bouwjaar van dit monument van architect Kuijper op. 

fotografie:  Honderd jaar Badkapel

http://www.gerhardvanroon.nl
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Biljartvereniging ‘Crooswijk’ uit Rotterdam geportretteerd voor het jaarverslag van stichting Volkskracht (zie inzet links). Volkskracht 
ondersteunt initiatieven op het gebied van cultuur, sport en maatschappij met subsidie. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op een tiental 
projecten. Sinds 2012 maak ik voor het jaarverslag foto’s van deze projecten.

fotografie:  Jaarverslag Volkskracht

http://www.gerhardvanroon.nl
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Downtown Chicago. Een familie op weg naar een bruiloft wacht op een taxi. 

fotografie:  Downtown Chicago

http://www.gerhardvanroon.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 winter 2016

Duurzaamheidsfestival ‘Morgen Vandaag’ gefotografeerd voor het relatiemagazine van ASN Bank.

fotografie:  ASN Bank

http://www.gerhardvanroon.nl
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luchtfotografie: Dertig jaar Oosterschelde  

Voor Rijkswaterstaat maakte ik een serie luchtfoto’s ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Oosterscheldekering. Toen de 
Deltawerken 65 jaar geleden gestart werden was er begrijpelijkerwijs meer aandacht voor veiligheid dan voor het milieu. Pas de laatste 
decennia is er meer inzicht gekomen in de ecologische gevolgen van bijvoorbeeld het afsluiten van zeearmen. Bij de aanleg van de 
Oosterschelde is wel  rekening gehouden met flora en fauna. Voor RWS maakte ik een fotowand i n het Topsgebouw op de Oosterscheldekering. 
De foto’s worden daar permanent tentoongesteld in het ontvangstcentrum. Zie ook: www.kunst-en-vliegwerk.com

http://www.gerhardvanroon.nl
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luchtfotografie: Dertig jaar Oosterschelde  

Ik maakte een fotowand voor het RWS- Topsgebouw op de Oosterscheldekering. De foto’s worden daar permanent tentoongesteld in het 
ontvangstcentrum. Zie ook: www.kunst-en-vliegwerk.com

http://www.gerhardvanroon.nl
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Luchtfoto van het nieuwe NS station Delft voor het Hoogheemraadschap Delfland.

luchtfotografie: NS station Delft   

http://www.gerhardvanroon.nl
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Luchtfoto’s van de aanleg van de A6 bij Almere en het centrum van Amsterdam voor het Amsterdam Businessmagazine AMS.

luchtfotografie: AMS Business magazine

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor de rubriek ‘Holland from Above’ van het KLM inflightmagazine Holland Herald maak ik luchtfoto’s van een aantal typisch Hollandse 
taferelen zoals het parkeerterrein van de Efteling op een zomerse vakantiedag.

publicaties: KLM Holland Herald

http://www.gerhardvanroon.nl
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Boekomslag van de roman ‘het Zwarte Boek’ van Orhan Pamuk. 
Uitgeverij Skanderbeg gebruikte een  door mij gemaakte foto van de Bosporus in Istanbul.

publicaties: Boekomslag Orhan Pamuk

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor Heijmans maakte ik luchtfoto’s van de nieuwe Beta Campus van de Universiteit Leiden die door hen wordt gebouwd.
Kijk voor meer luchtfoto’s op: www.kunst-en-vliegwerk.com

publicaties: Betacampus Leiden

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.kunst-en-vliegwerk.com/
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De nieuwe website van de NSOB, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. 
Voor de website maakte ik portretten en sfeerfoto’s van de post-doctorale opleiding.

publicaties: website NSOB

http://www.gerhardvanroon.nl
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Screenshots uit een aantal filmpjes. Bovenin: de bijgewerkte versie van de Kernwaardenfilm voor de Beroepsopleiding Advocaten. 
Zie www.gerhardvanroon.nl/film. Daarnaast een instructiefilmpje voor het project ‘10 voor de leraar’ van de Nederlandse Vereniging 
voor Hogescholen en rechts één van de tien filmpjes over vliegveiligheid voor de website InTheCockpit.nl

film:    In The Cockpit 
   Kernwaarden advocatuur
   10 voor de Leraar

http://www.gerhardvanroon.nl
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Oud-President van de Hoge Raad  mr. Willibrord Davids.
Meer portretten op: www.gerhardvanroon.nl/portret

portret:  Willibrord Davids

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/portret
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Medewerkers van GuardianGlass voor de website van dit Luxemburgse bedrijf.
Meer portretten op: www.gerhardvanroon.nl/portret

Consultants en medewerkers van het bedrijf Licent Academy. 
www.gerhardvanroon.nl/portret

portret:  Licent Academy
   

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/portret
http://www.gerhardvanroon.nl/portret
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Muziektherapeut Ruud Sliphorst met een leerling uit het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam.
Het instrument dat bespeeld wordt is een ‘magic flute’: een door Ruud Sliphorst zelf ontwikkelde 

electronische fluit  die ook door mensen met een lichamelijke handicap kan worden bespeeld. 

portret:  Ruud Sliphorst

http://www.gerhardvanroon.nl
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Havana Cuba, archieffoto uit 1996. In het land van de in de afgelopen maand overleden Fidel Castro maakte ik ooit een serie over 
straathondjes omdat dat zo’n beetje het enige onderwerp was waar je niet voor werd gearresteerd. De honden leidden mij rond door 
Havana en zo langs een paar mooie politieke muurschilderingen. Zie : Perros Cubana.

   

 

classic:  Socialismo O Muerte !

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/vrijwerk.html

