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tekst en fotografie ton van den born

Waarom koos je voor de studie aan Van 
Hall Larenstein?
Ik zat eerst op het vwo en wilde in Wageningen 
Bodem, water en atmosfeer doen, maar ze adviseer-
den me havo en ik moest op zoek naar een hbo-
studie. Zo kwam ik bij Land- en watermanage-
ment. Ik wilde graag iets met water en klimaat, 
liefst heel internationaal. Bij VHL ging het vooral 
over de Nederlandse kant van het water, maar de 
vakken waren leuk. Ik doe nu een pre-master 
International land- & watermanagement aan 
Wageningen University. Daarna wil ik de master 
doen. Zo kom ik via een omweg toch waar ik wilde.

Hoe is Velp?
Ik woonde in het allerleukste studentenhuis, 
Huize Oorbel. Ik woon nu in Wageningen, ik heb 
hiervoor een stage in Cambodja gedaan en ik ga 
straks naar Breda om af te studeren bij water-
schap Brabantse Delta. 

En de school?
Het is een kleine opleiding. We begonnen het 
eerste jaar met 70, maar na een jaar waren er 
maar 38 of 40 over. Je hebt er goed persoonlijk 
contact met docenten en klasgenoten. We doen 
veel groepswerk en krijgen ook veel praktijk, 
bijvoorbeeld van het IPC. 

Wat is Gaudeamus?
Dat is een damesdispuut van studentenvereni-
ging Quercus in Velp. Mijn opleiding is vrij 
mannelijk, bij de major zaten maar drie meisjes. 
Het is dan wel leuk om eens over vrouwendin-
gen te praten, een Disneyfilm te kijken en lekker 
veel chocola en toetjes te eten. We organiseren 
ook een kerstdiner en een weekend met reünis-
ten. Dan gaan we stappen met eerdere genera-
ties, vrouwen die twintig jaar geleden in Velp 
studeerden. Het is een enorm groot voordeel 
van zo’n dispuut dat je een netwerk hebt. En het 
is leuk, je doet veel dingen die je anders niet zou 
doen. 

Wat heb je in Cambodja gedaan? 
Ik heb samen met Janneke, een klasgenoot, 
gekeken naar waterbassins voor landbouwpro-
ductie. Die waren net aangelegd, nog in het 
droge seizoen, en kwamen in gebruik toen wij er 
waren. De bassins op kleigronden werkten wel, 
maar op zandgronden niet. Ik interviewde er 
boeren over hun situatie, kennis en verwachtin-
gen van de bassins. We hebben uiteindelijk een 
advies geschreven voor het bedrijf van de bassins 
zodat ze de boeren uitleg konden geven en we 
hebben boeren persoonlijk advies gegeven over 
hun boerderij.

Een stapje
       mooier
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Wat vond je van het land?
Het is ontzettend mooi, maar ook wel 
ingewikkeld door de geschiedenis. Tijdens 
het Rode Khmer bewind is eenderde van de 
bevolking uitgemoord en veel mensen 
hebben gruwelijke verhalen. Het museum 
over die geschiedenis in Phnom Penh is heel 
indrukwekkend. De jongere generatie wil nu 
wel vooruit.

Je bent ook in Zuid-Amerika geweest?
Ja, na de middelbare school ben ik daar een 
half jaar geweest. Ik heb taallessen gedaan in 
Peru en een maand vrijwilligerswerk in 
Ecuador. Daarna ging ik weer terug naar 
Peru, want dat vond ik wel het mooiste. Ik 
heb er nog contact met een leuke familie en 
ik heb er een soort tweede moeder gevon-
den. Ik wil graag goed Spaans leren. En 
bijvoorbeeld nog eens een reis maken door 
het hele continent. 

Wat ga je doen bij het waterschap?
Ik kom er als ambassadeur nadat ik had 
geschreven op een oproep voor beurzen in 
de waterbouw, voor promotie van de sector. 
Ik ga daarvoor een netwerkdag organiseren 
voor studenten en medewerkers van het 
waterschap. Netwerken is superbelangrijk 
tegenwoordig en met een casus kun je 
mensen laten samenwerken. Voor mijn 
afstuderen ga ik er werken aan een project 
met Bangladesh. In Breda hebben ze een 
communicatiesysteem bedacht waardoor het 
waterschap sneller kan reageren op gesigna-
leerde problemen. We gaan kijken of dat 
naar Bangladesh omgezet kan worden. Dan 
zijn niet alleen technische aspecten van 
belang, maar moeten ook sociaal-culturele 
aspecten worden meegenomen. 

Wat is je droom of toekomstperspectief?
Ik weet het nog helemaal niet, maar het lijkt 
me fantastisch om met de kennis die we hier 
in Nederland hebben, oplossingen te 
bedenken voor problemen in andere landen 
en het leven daar voor mensen een stapje 
mooier te maken. We hebben het zo goed 
hier, daar wil ik wel iets van overbrengen. 
Daarnaast is er op watergebied in die landen 
genoeg te doen. ■

ELSKE MÖRING (22)
Velp

School
Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp

Opleiding
Land- en watermanagement

Hiervoor
Havo in Groningen

Huisdier
Kat

Hobby’s
Reizen, lezen en films kijken, sport (nu fitness, straks 
weer salsadansen), motorrijden (“mijn vriend en zijn 
hele familie rijdt motor, ik ben een beetje een mooi-

weerrijder”)

Favorieten
Boek: Memories of a  Geisha; film: Gladiators (met 

Russell Crowe), serie: Suits (op Netflix); artiest: Linkin 
Park, Buena Vista Social Club

Karakter
Reislustig, betrouwbaar, hardwerkend, perfectionis-

tisch, idealistisch en vriendelijk
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