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   Rijkswaterstaat

publicaties: KLM Holland Herald
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   Nieuw Rotterdam-Zuid
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portret:  50 jaar Albrecht v. Beijeren
   Marja Appelman
   Erasmusuniversiteit

classic:  The Kings Troops

Bronswerk Heat Transfer. Voor dit oer-hollandse bedrijf uit Nijkerk maakte ik foto’s van de fabriek in Nijkerk. Op deze locatie wordt Hi-Tech 
gecombineerd met echte maak-industrie. Het bedrijf levert wereldwijd warmtewisselaars voor industrieële processen. (zie ook pagina 3)
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Voor u ligt een nieuw overzicht van mijn recente projecten en opdrachten op het gebied van fotografie, film en luchtfotografie. Vooral met het laatste 
heb ik onder de bedrijfsnaam ‘Kunst en Vliegwerk’ veel opdrachten, het is een prachtig vak met enthousiaste klanten. Zie bijvoorbeeld de aanbeveling 
van het Rijksvastgoedbedrijf naar aanleiding van de opdracht op pagina 8: “Ik heb begin deze zomer mogen samenwerken met Gerhard van Roon 
(Kunst en Vliegwerk) Heel mooi werk geworden. Snel en efficient aangepakt en aangeleverd, Gerhard is flexibel en heeft kennis van zaken en 
dat is ten aanzien van luchtfotografie zeker een must. Vakwerk.“

Maar ook was ik actief als jurysecretaris van de Prinsjesfotoprijs  2017 die gewonnen is door David van Dam en mocht ik de overzichtentoonstelling 
‘Vier jaar Prinsjesfotoprijs’  in het Haagse Atrium samenstellen. Op 11 september was de opening die werd opgeluisterd door Binnenhof-veteraan 
Eddy Posthuma de Boer. Daarnaast ben ik ook dit jaar weer lid van de jury voor de Zilveren Camera 2018.

Op de websites Gerhardvanroon.nl en Kunst-en-Vliegwerk.com vind u meer werk.  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/klanten.html

Veel kijkplezier !  Gerhard van Roon.

Eddy Posthuma de Boer opent de expositie ‘Vier jaar Prinsjesfotoprijs’ in het Atrium van Den Haag 
(foto: Jeroen Toirkens)

inleiding  

http://www.gerhardvanroon.nl
mailto:mail@gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/klanten.html
https://www.treesforall.nl/projecten/onze-projecten.html
http://www.kunst-en-vliegwerk.com/
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Bronswerk Heat Transfer is behalve markleider in de export van warmtewisselaars ook een broedplaats voor de eigen sector. 
Op de bedrijfsschool worden nieuwe werknemers de fijne kneepjes van de metaalindustrie bijgebracht.

fotografie:  Bronswerk Heat Transfer

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor stichting Kloosterkerk maakte ik foto’s voor het in septeber verschenen magazine ‘de Klooster’. Naast reportages over activiteiten en 
concerten maakte ik portretten van de bezoekers van een reguliere kerkdienst op een gewone zondagochtend. (zie de volgende pagina)

fotografie:  Magazine Kloosterkerk

http://www.gerhardvanroon.nl
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fotografie:  Magazine Kloosterkerk
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Predikanten Rienk Lanooy en Margreet Klokke in de Gerfkamer.

fotografie:  Magazine Kloosterkerk

http://www.gerhardvanroon.nl
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Een cellist van het Residentie Bach Ensemble bereid zich in het koor van de kerk voor op cantate BWV 80 ‘Ein feste Burg ist unser Gott.’

fotografie:  Magazine Kloosterkerk

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor het Rijksvastgoedbedrijf maakte ik een aantal luchtfoto’s boven Den Haag.  Communicatieadviseur  van het Rijksvastgoedbedrijf Sanne 
Liefrink, schreef daarover op mijn website: Ik heb begin deze zomer mogen samenwerken met Gerhard van Roon (Kunst en Vliegwerk) om tot 
een aantal luchtfoto’s van specifieke plekken in Den Haag te komen voor het Rijk en Provincie Zuid Holland. Heel mooi werk geworden. Snel en 
efficient aangepakt en aangeleverd, bij wijze van spreken: ‘geen omkijken naar’. Dat is fijn in hectische tijden. Gerhard is flexibel en heeft kennis 
van zaken en dat is ten aanzien van luchtfotografie zeker een must. Vakwerk. zie: http://www.gerhardvanroon.nl/index.php?id=18

luchtfotografie: Rijksvastgoedbedrijf

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor de Provincie Zuid-Holland maakte ik een aantal luchtfoto’s die direct werden toegepast in de corporate communicatie van de provincie. 
Rechts screenshots van de website, links de omslag van de Chinese editie van het magazine Holland Delta.

luchtfotografie: Provincie Zuid-Holland

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor een veilig IJsselmeergebied 

Versterking Houtribdijk
De Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad voldoet niet meer aan de veilig-
heidsnorm. Tot 2020 versterkt Rijkswaterstaat de dijk daarom met zand en 
steen. Zo houdt de dijk tussen Markermeer en IJsselmeer alle provincies rond 
het IJsselmeergebied veilig. Het project is onderdeel van het Deltaplan 
Waterveiligheid, het landelijke programma waarin Rijkswaterstaat en de water-
schappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen hoogwater.

Bij Enkhuizen krijgt de dijk brede, zandige oevers om de golfslag op te vangen. 
Ook voegen we 270 hectare nieuwe, natte natuur toe. Dit trekt insecten, vissen 
en vogels aan. Zo verbeteren we ook de waterkwaliteit in het Markermeer. Bij 
Lelystad komt een watersportstrand, een initiatief van samenwerkingspartner 
provincie Flevoland. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/
versterkinghoutribdijk.

Voor Rijkswaterstaat maakte ik in samenwerking met het 
communicatiebureau Tappan luchtfoto’s van de versterking van 
de Houtribdijk in het IJsselmeer.

luchtfotografie: Rijkswaterstaat

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 zoals bij eb droogvallende delta van de Noordzeekust. (rechter beeld)

publicaties: KLM Holland Herald

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor het boek ‘Vliegtraining’ verzorgde 
ik de fotografie voor het omslag en het 
binnenwerk. In de loop van volgend jaar 
verschijnt een tweede boek van dezelfde 
auteur, dan met betrewkking tot het 
instrumentvliegen.

ISBN 9789082616309 - de auteur is Freek 
van Rossum en de grafische vormgeving 
is uitgevoerd door René van Raalte.

Meer op: vliegtrainingprivevliegers.com

publicaties: Boekomslag CPL     
   Vliegtraining

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.vliegtrainingprivevliegers.com
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Screenshot van de website van Heijmans. Als ‘preferred supplier’ luchtfotografie maak ik foto’s van projecten van dit bedrijf.
Op de foto de skyline van Rotterdam gezien vanuit Rotterdam Zuid waar Heijmans betrokken is bij renovatie van ‘Ahoy’.

publicaties: Nieuw Rotterdam-Zuid

http://www.gerhardvanroon.nl
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Screenshots uit een vlog van de Kansspelautoriteit waarin uitleg wordt gegeven over de preventie van gokverslaving.
Zie voor meer filmproducties: www.gerhardvanroon.nl/film. 

film:    vlog Kansspelautoriteit

http://www.gerhardvanroon.nl
http://gerhardvanroon.nl/film
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Portret van het college van regenten van de Fundatie van Beijeren van Schagen. Van links naar rechts: Mr D.H. baron von Maltzahn, Jhr J.C.P. 
de Beaufort, Jhr Mr B.C. de Savornin Lohman, Mr F.W.T. Pahud de Mortanges, Jhr C.C. Gevers Deynoot. 

Voor het jubileumboek ‘50 jaar huize Aelbrecht van Beijeren’ maakte ik een aantal foto’s van dit tehuis en de bij het bestuur betrokken 
colleges en gremia. 

portret:  50 jaar Aelbrecht v. Beijeren

http://www.gerhardvanroon.nl
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Directeur van de Nederlandse Kansspelautoriteit Marja Appelman.
Meer portretten op: www.gerhardvanroon.nl/portret

portret:  Marja Appelman

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

Portretten voor de faculteit Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmusuniversiteit Rotterdam
www.gerhardvanroon.nl/portret

portret:  Erasmusuniversiteit

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/portret
http://www.gerhardvanroon.nl/portret
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Hyde Park London,1999. Voor mijn boek ‘Hyde Park People’ fotgrafeerde ik gedurende vier jaar in Hyde park en Kensington Gardens.
Op een ochtend voor een defilé ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Elizabeth repeteerde dit showcorps van de Cavalary 
voor een parade.

classic:  The Kings Troops

http://www.gerhardvanroon.nl

