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NIEUWE LEERSTOELHOUDER URBANE ECONOMIE

Van Leeuwen volgt in oktober Gerrit Antonides op, die met emeritaat is. Ze heeft in Wageningen landgebruiksplanning gestudeerd en
promoveerde in Amsterdam bij de afdeling
Ruimtelijke Economie. Ze is gespecialiseerd
in het maken van zogeheten input- en outputtabellen die inzicht geven in het economische
verkeer tussen stad en platteland en tussen
sectoren in een bepaald gebied. Zo heeft ze
voor haar promotieonderzoek samen met collega’s een dataset opgebouwd met gegevens
over het economisch doen en laten van huishoudens en bedrijven in dertig regio’s verdeeld over vijf landen. ‘Dan heb je het over vragen als: waar doe je boodschappen, waar werk
je, etc.’
Toen Van Leeuwen gevraagd werd een gooi te
doen naar de nieuwe leerstoel aan WUR, hoefde
ze niet lang na te denken. ‘Inhoudelijk is het interessant en ik wilde ook graag in Wageningen

werken. Ik werk bij de VU op een mooie afdeling,
maar het is ook pas mijn eerste werkgever. Ik
heb de behoefte om eens in een andere omgeving aan de slag te gaan.’
De leeropdracht die Van Leeuwen meekrijgt,
is de Urbane Economie. ‘Eigenlijk alle economie
die zich richt op de geograﬁsche eenheid van de
stad of de regio. Ja, dat is een breed begrip. Ik
richt me op de economie van duurzame consumptie en een gezonde levensstijl – hoe maken
mensen in de stad keuzes, welke ruimtelijke determinanten spelen daarbij een rol – en economie en beleid op het grensvlak van stad en platteland.’
Urbane Economie vervangt de bestaande
leerstoel Economie van Consument en Huishoudens. Hoe Van Leeuwen haar leerstoel in gaat
vullen, weet ze nog niet precies. ‘Ik wil in ieder
geval dat het onderzoek geïntegreerd is in de
Wageningse omgeving en een aanvulling is op
de leerstoelgroepen die er al zijn. Ik wil daarom
eerst inventariseren wie er bezig zijn met processen die spelen in de stad, welke economische aspecten daar aanzitten en waar nog vragen liggen.
Daar komt dan zeker een mooi plan uit. Ik ben
ook benieuwd naar de onderwijsbehoefte van
studenten.’ RK

HOONIEU
GLE WE
RAR
EN

FOTO: PETER GERRITSEN

De leerstoelgroep Economie van Consument en Huishoudens gaat verder als
Urbane Economie. Alumnus Eveline van
Leeuwen, nu nog universitair hoofddocent
aan de VU in Amsterdam, wordt de nieuwe
leerstoelhouder.

Eveline van Leeuwen: ‘Ik richt me op de economie van
duurzame consumptie en een gezonde levensstijl.’

De manier waarop muizen zich
warm houden bij langdurige
kou, is complexer dan aanvankelijk werd gedacht. Deze ontdekking biedt nieuwe inzichten
voor de behandeling van overgewicht en diabetes. Dat blijkt
uit een onderzoek van het Duitse Helmholtz Diabetes Center
in samenwerking met onder
meer WUR.
Zoogdieren hebben twee soorten
vetweefsel in hun lichaam: wit vet
en bruin vet. Wit vet slaat met name calorieën op, bruine vetcellen
zetten de calorieën in je lichaam
om in warmte. Voor deze warmteproductie gebruiken de bruine
vetcellen het eiwit UCP1. Bij langdurige kou kan het lichaam zich
aanpassen door extra bruine vetcellen aan te maken in het witte
vetweefsel.
‘Tot nu toe werd gedacht dat
dit werd versterkt door het eiwit
FGF21’, zegt Evert van Schothorst
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van de leerstoelgroep Fysiologie
van Mens en Dier. ‘Wetenschappers zien dit eiwit dan ook als een
belangrijke factor in het ontwikkelen van een behandeling van
overgewicht en daaraan gerelateerde diabetes. Meer bruin vet
zorgt er namelijk voor dat het lichaam energie gaat verbruiken en
dus niet opslaat als vet. Maar uit
onze studie blijkt dat dit eiwit niet
per se nodig is.’
De onderzoekers keken in deze
studie, die is gepubliceerd in Cell
Metabolism, naar de warmteregulatie van muizen die langdurig
werden blootgesteld aan kou.
Door een aanpassing in hun genen maakten de muizen één of
beide eiwitten, UCP1 en FGF21,
niet meer aan. Van Schothorst:
‘We hadden verwacht dat het helemaal fout zou gaan bij deze muizen. Maar het blijkt dat de muizen
die één of zelfs beide eiwitten
missen, een alternatief mechanisme hebben om zichzelf warm te
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KOUDE MUIS BIEDT INZICHT IN OVERGEWICHT

Een microscopisch beeld van vetweefsel met daarin grote witte en kleinere bruine vetcellen.

houden en op gewicht te blijven.’
Het bleek dat het witte vetweefsel
een andere manier heeft om
warmte te produceren, zonder
UCP1. Nog opvallender was dat er
bruine vetcellen in het witte vet-

weefsel ontstonden, ook als het
FGF21-eiwit ontbrak.
Of hetzelfde ook voor mensen
geldt, is volgens Van Schothorst
nog niet zeker. Dat moet uit vervolgonderzoek blijken. TL

