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Europese Bio-studenten
slaan handen ineen
STEL, Wageningen

Internationale uitwisseling krijgt gestalte in Mikkeli, Finland

Deze zomer troffen 25 studenten van diverse Europese
universiteiten en hogescholen
elkaar in Finland. Doel was
het oprichten van een Europees netwerk van studenten,
die geïnteresseerd zijn in
biologische landbouw. Vooral
Nederland, Scandinavië en
Oost-Europa waren goed vertegenwoordigd.

M

omenteel verrijzen er op
diverse plekken in
Europa opleidingen en
vakken biologische landbouw. Een
groot deel daarvan is ingericht op
instroom uit het buitenland: studenten volgen her en der vakken, in
meerdere landen, en stellen zo een
internationale opleiding samen.
Wageningse studenten volgen vaak

20

vakken in Wales en Kopenhagen.
Om contact te kunnen onderhouden met medestudenten uit andere
landen, op de hoogte te blijven over
nieuwe ontwikkelingen in het
onderwijs en om de belangen van
studenten vertegenwoordigd te zien
is een Europees netwerk nodig. In
Scandinavische landen bestond
zoiets al langer, in Duitsland leggen
de groepjes van de diverse hogescholen onderling contacten en de
Wageningse studenten zijn bezig
geweest een internationaal netwerk
op te bouwen. Door gebruik te
maken van de bestaande netwerken
en contacten was het mogelijk om
een ontmoeting te organiseren in de
universiteit van Mikkeli, ZuidFinland.
Het idee van een Europees studentennetwerk werd uitgewerkt en leidde tot
de oprichting van ENOAS: European
Network of Organic Agriculture Students. Activiteiten die voor de komende maanden op stapel staan zijn o.a.:
- Verzamelen en beschikbaar stellen

Tijdens de bijeenkomst werd een
biologisch groenteteeltbedrijf
bezocht.

van alle mogelijkheden om biologische landbouw in Europa te studeren, stage te lopen en onderzoek op
te zetten;
- Opzetten van een email-nieuwsbrief,
waarmee studenten en docenten elkaar op de hoogte kunnen houden;
- Plannen van de ENOAS-meeting in
de zomer 2003.

Meer informatie:
ENOAS: www.enoas.org, naar verwachting begin november operationeel
ENOAS-newsletter: opgeven kan nu al, door een
blanco email te sturen naar subscribe@enoas.org
Biologische Productiewetenschappen, de Wageningse
universitaire opleiding biologische landbouw:
www.ecostudies.info
Studentenoverleg Ecologische landbouw, de organisatie van Wageningse biologische landbouwstudenten:
www.dpw.wau.nl/stel
Maarten van der Duijn-Schouten, Gijs Spoor, Luc
Steinbuch en Marieke Zweers, Studentenoverleg Ecologische Landbouw, Wageningen.

EKOLAND 9-2002

