
Netwerken, verbinden en helpen 

Als oud-Larensteiner heb ik altijd een nauwe band met de hogeschool gehouden. Dat is vooral ook te 

danken aan de alumnivereniging en reünistenvereniging Quercus. Al tijdens de opleiding was de VVA 

prominent aanwezig. Mede ook doordat Maas Rozenboom in die periode het pad van ons als 

student geregeld kruiste. Een borrel met het Quercus-bestuur bij hem thuis als dank voor onze inzet 

rondom de feestelijkheden bij zijn onderscheiding ‘Gouden BCS-er’ bracht ons mooie verhalen en 

zijn ‘kindje’ VVA maakte daar wezenlijk onderdeel van uit. 

Mijn naam is Erwin van den Berg. In het najaar van 1990 in Velp aangekomen en in januari 1995 

samen met Eddy Oostra en Arjan van Dijk onze eindscriptie Natuurlijk Boeren, Boeren met Natuur 

verdedigd. Als kleinzoon van een boer was de opleiding een mooie mix waarin mijn interesses samen 

kwamen en waarin ik mijn eigen verleden goed kon verweven.  

Mijn Velpse jaren krijgen met name karakter door Quercus, Sociëteit De Drie Haringen, De KMW’s, 

de studentenhuizen Penthous en Huize Strack. En niet te vergeten Laarpop met een varken aan het 

spit, bedacht door het Schuttersgilde waarvan ik deel uitmaakte. En natuurlijk café d’Oranjeboom in 

Velp waar we onszelf voor een tentamen één glas bier gunden.  

Het waren stuk voor stuk belevenissen die een start gaven aan mijn werkzame leven na Velp. Dat 

begon bij de Heidemij Beheer en Grondzaken. Het was de tijd van hoogwater in het rivierengebied, 

dat leidde tot het Deltaplan Grote Rivieren. Dat betekende avonden zwoegen op taxatierapporten. 

In de vele bezoeken aan de bewoners langs de dijken maakte ik van alles mee. Ik merkte dat al het 

geleerde zeker nuttig was, maar vooral dat het leren toen pas echt begon.  

Leren doe je niet alleen op school en tijdens het werk, maar ook bij het vervullen van 

nevenactiviteiten. Je brengt iets mee en krijgt daar ook veel voor terug. Ik ben daar in Velp mee 

begonnen en nooit meer mee gestopt. Naast mijn baan als directeur van de Stichting ter Verbetering 

van de Agrarische Structuur (Stivas)  vervul ik bestuursfuncties voor de Agrarische Stichting Blaricum 

en het Hollands Particulier Grondbezit. En één keer per jaar appels plukken bij oud-studiegenoten in 

Dronten wat een mooie mix is van herinneringen, gezelligheid en nieuwe verbindingen.  

Als u op mij stemt – en ik win - gaat de prijs die bij de nominatie hoort naar drie  andere alumni die 

op eigen wijze hun Larenstein kennis en kunde in combinatie met eigen idealen inzetten voor het 

welzijn van mensen en duurzaamheid van ons ecosysteem: Remco van der Veen (Cordaid), Marco 

Visser (WASH) en Taco IJzerman (Historische tuinkas Huis Sevenaer). Netwerken, verbinden en 

elkaar helpen! Daar staat VVA Larensein voor en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. 


