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Persbericht

Een nieuw jaar en een nieuwe directie
voor de Nationale Plantentuin
Na een bijzonder geslaagd jaar met 110 000 bezoekers of een stijging van 15 % ten
opzichte van 2010; deels te danken aan de belangstelling rond de bloeiende
reuzenaronskelk, draait de Nationale Plantentuin een bladzijde om want met het nieuwe
jaar, treed er ook een nieuwe directie aan. Na de pensionering van Prof. Dr. Jan
Rammeloo, die 20 jaar de instelling leidde, werd Dr. Steven Dessein als algemeen
directeur ad interim aangesteld. Zo komt hij aan het hoofd van een wetenschappelijke
instelling, ouder dan het Belgische Koninkrijk, met 184 vaste personeelsleden, 86
vrijwilligers en 20 freelance plantentuingidsen, met gigantische collecties planten,
herbariumspecimens, bibliotheekwerken, ...
Dr. Dessein studeerde biologie aan de
Katholieke Universiteit Leuven en
promoveerde er tot doctor in de
wetenschappen in 2003 op basis van
onderzoek naar de botanische diversiteit
van kruidachtige vertegenwoordigers van de
koffiefamilie (Rubiaceae). Hij is
gepassioneerd door de diversiteit van
planten en beschreef meerdere nieuwe
plantensoorten en schreef meer dan 50
wetenschappelijke bijdragen. In 2005 ruilde
hij de K.U.Leuven in voor de Nationale
Plantentuin van België om zich sterker te kunnen toeleggen op de studie van de
Afrikaanse diversiteit. Hij leidde botanische expedities naar Zambia, Gabon, Kameroen en
de Democratische Republiek van Congo en lag mee aan de basis van de Congo 2010
expeditie op de Congo stroom. Dr. Dessein is bijzonder gastdocent van de K.U.Leuven en
gastprofessor aan de Old Dominion University (VS). Hij is eveneens lid van de Academie
voor Overzeese Wetenschappen.
De aanstelling van Dr. Dessein komt er op een moeilijk moment voor de Nationale
Plantentuin van België. De voorziene overdracht van de Plantentuin naar de Vlaamse
Gemeenschap laat reeds meer dan 10 jaar op zich wachten met het gevolg dat
broodnodige investeringen niet plaatsvinden. Er is echter hoop want de overdracht werd
recent herbevestigd door de nieuwe regering in het institutioneel akkoord van de 6e
staatshervorming.
Dr. Dessein: “Het is mijn wens om deze eventuele overdracht zo goed mogelijk voor te
bereiden en te begeleiden in breed overleg met alle Nederlandstalige en Franstalige
actoren. Daarbij zal ook nagedacht worden aan de prioriteiten die de Plantentuin zich
moet stellen voor de komende 5 à 10 jaar wat betreft de publieke en educative rol, het
onderzoek van het het plantenrijk en de inspanningen om het verlies aan biodiversiteit in
de wereld een halt toe te roepen.”
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