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De atelierwerking van NUCLEO 
 
NUCLEO staat voor het creëren en aanbieden van betaalbare en kwaliteitsvolle ateliers. Die bieden we 
aan zowel debuterende als erkende kunstenaars uit uiteenlopende disciplines. Dat hiermee tegemoet 
gekomen wordt aan een grote nood bewijzen de cijfers in bijlage 1 bij dit rapport.  
Cultuurproductie veronderstelt een creatieve ruimte, figuurlijk maar ook letterlijk, de ruimte waar kunst 
en cultuur geproduceerd kan worden. En daar wringt vaak het schoentje. Veel kunstenaars ondervinden 
problemen bij het zoeken naar een degelijke werkruimte. De financiële positie van de kunstenaar is in de 
regel fragiel: zijn inkomen is niet alleen laag, maar ook discontinu. Daarom werken veel kunstenaars 
noodgedwongen thuis. Dit creëert vaak een allerminst veilige situatie, als er bijvoorbeeld met gevaarlijke 
producten gewerkt wordt, en zeker als er ook kleine kinderen wonen. Daarenboven geven bijna alle 
kunstenaars aan dat een thuisatelier een noodoplossing is en ver verwijderd van hun ideaal. 
 
De atelierwerking was, is en blijft de centrale pijler van de werking van NUCLEO. Dat is ook wat de 
kunstenaars in de eerste plaats van ons verwachten, zo blijkt uit elke bevraging. We kunnen op dat vlak 
straffe cijfers voorleggen: in 2009 boden we een dak aan 53 kunstenaars, in maart 2016 mikken we op 
152 ruimtes met 150 kunstenaars. We mikken in 6 economisch en budgettair uitdagende jaren, waarin 
onze subsidies stelselmatig dalen, op een groei van bijna 300%. Dit getuigt van (onze) ambitie en inzet.  
Helaas kijken we in de loop van het jaar aan tegen het verlies van een aantal panden, waardoor het aantal 
ruimtes tegen het eind van het jaar voor het eerst opnieuw dreigt te dalen naar het peil van 2014. Hier 
moeten we in 2016 voluit op inzetten. 
 
NUCLEO verdiept deze cruciale atelierwerking met een aantal andere aspecten die verband houden met 
de specifieke facilitaire vraagstukken van kunstenaars. We hebben aandacht voor het netwerk van onze 
kunstenaars, met nieuwe initiatieven als BLANCO en het internationale project in Gdansk (PL). In 2016 
plannen we de 11de editie van Open Ateliers. Ook de nood aan productiefaciliteiten en het delen van onze 
expertise als kenniscentrum en laboratorium krijgen onze speciale aandacht. We bereiden begin 2016 een 
werkverblijf in Londen voor, om ter plaatse verschillende atelierorganisaties te bezoeken en er inspiratie 
op te doen voor het Gentse atelierbeleid. Daar komt een expliciet engagement op het vlak van 
duurzaamheid bij, met aandacht voor de uitbating van onze gebouwen en de mobilisatie van de 
kunstenaars in residentie.  
 
 
Veeartsenijschool 
 
In het najaar van 2015 konden we overgaan tot het gebruiksklaar maken van het nieuwe pand in de 
Veeartsenijschool op de Coupure. We beschikken in dit gebouw over 16 individuele ateliers, het 
deelatelier Vloer 0 (13 personen en collectieven) en de nieuwe tentoonstellingsruimte BLANCO. Het 
betreft een ingebruikname vergelijkbaar met de Lindenlei, waarbij we grote werken hebben uitgevoerd 
om het gebouw gebruiksklaar te maken. 
 
We zullen de investeringen zelf mee financieren via het vrijmaken van provisies in onze balans en het 
bekostigen van het onderhoud van de panden in beheer in met onze werkingsmiddelen, zodat we de 
investeringssubsidie hier niet nog meer mee belasten. 
Omdat de investeringssubsidie 2015-2016 niet toereikend is om de verdere kost van dit project te dekken, 
werd aan Stad Gent gevraagd om een eenmalige bijkomende ondersteuning van €20.000. 
 
Aangezien we zeer trots zijn op deze realisatie organiseren we een officiële opening voor het publiek op 
19 maart. 
 
 
De financiële rode draad door 2015 en 2016 
 
Het moge duidelijk zijn. De ambitie, visie en dadendrang van NUCLEO is groot. Maar we kunnen 
tegelijk niet ontkennen dat de stelselmatige afbouw van een deel van de subsidies ons grote zorgen baart, 
met name de overheveling van de middelen voor cultuur van de provincies naar de Vlaamse 
Gemeenschap. De Raad van Bestuur en dagelijkse leiding van NUCLEO hebben er altijd over gewaakt 
een koers te varen die niet volledig leunt op subsidies, maar waarin NUCLEO ook zelf een grote 
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verantwoordelijkheid neemt in de financiële draagkracht van de werking. Daarom wordt de economische 
haalbaarheid van elk nieuw initiatief en elk nieuw pand steeds kritisch tegen het licht gehouden.  
 
In cijfers vertaald: in 2016 wordt een begroting ingediend waar gemikt wordt op een beperking van het 
verlies tot €16.000 én waar het aandeel subsidies verder zakt naar slechts 30% van de werkingsmiddelen. 
Ook al zullen wij in het socio-culturele landschap niet de enigen zijn met deze boodschap, toch 
benadrukken wij graag met klem dat het verder schrappen van subsidies de werking van NUCLEO in 
haar kern bedreigt. 
 
Deze combinatie van een groeiende zelfredzaamheid en een toenemende bezorgdheid over het 
subsidiebeleid vormen de financiële rode draad door 2015 en 2016. De trend zet bovendien door in 2017. 
Het tekort zal dan verder vergroten, waarbij ook het financiële risico toeneemt gezien de werking meer en 
meer afhankelijk wordt van volatiele huurinkomsten (gezien volatiele panden). 
 
 
BLANCO 
 
Een ander spoor dat dwars door 2015 en 2016 heen loopt is de toegenomen aandacht van NUCLEO voor 
de undergroundwerking en het venster dat we aan Stad Gent en Oost-Vlaanderen willen bieden op het 
werk van de minder bekende kunstenaars. De opstart van BLANCO binnen onze platformfunctie (p. 15) 
zorgde voor een kleine hype in de Gentse kunstenwereld en verspreidde zich als een lopend vuurtje. De 
lancering van BLANCO bleek vanaf de eerste dag enorm succesvol: de ruimte werd in een mum van tijd 
volgeboekt tot het einde van het jaar. In 2015 stelden 39 kunstenaars tentoon, werden 3 try-outs zonder 
publiek georganiseerd en vond een groepstentoonstelling met 20 kunstenaars plaats tijdens de Gentse 
Feesten. 
We organiseren binnenkort een evaluatie van het eerste jaar BLANCO, om vervolgens werk te maken van 
nieuwe plannen voor 2016 en erna. Zo zullen we dit jaar ook met BLANCO verhuizen naar de nieuwe 
locatie in de Veeartsenijschool, waar we momenteel werken aan een module om de grote zaal te 
transformeren tot een expositieruimte voor beeldende kunst. Maar BLANCO treedt ook buiten de muren 
van deze tentoonstellingsruimte met projecten in DOK en in de publieke ruimte (muur Tweebruggenstraat 
en vitrines stadhuis) in het kader van het cultureel themajaar “Kunst op Straat”. 
 
 
Gdansk 
 
Tot slot stippen we ook Gdansk aan als een thema dat over 2015 en 2016 heen loopt. In maart-april 2015 
konden 6 Gentse kunstenaars hun werk tonen in Gdansk in het kader van de Vlaamse Week met de 
tentoonstelling Meanwhile… the City. De voorbereiding van deze internationale samenwerking en de 
organisatie ter plaatse verliepen niet altijd zonder zorgen en namen een heel stevige hap uit de 
tijdsbesteding van de dagelijkse leiding. Maar het resultaat mocht er zijn!  
In 2016 krijgt het project nog een staart in Gent: 4 van de kunstenaars die in Gdansk verbleven zullen een 
gezamenlijk nieuw werk tonen dat tot stand komt aan de hand van hun herinneringen aan dit werkverblijf 
en de onderlinge interactie. Het project draagt de werktitel Vorig jaar in Gdansk. 
 
 
Dromen 
 
Wie 5 jaar geleden had beweerd dat NUCLEO op een dag een dak zou bieden aan 150 kunstenaars, had 
waarschijnlijk als antwoord gekregen dat dromen niet verboden is, maar dat dit wel een droom zou 
blijven. Die droom van 2010 zal in maart 2016 realiteit worden. 
Toch durven wij verder dromen. We geloven dat NUCLEO een cruciale rol kan spelen in de thuis die 
Gent wil bieden aan jong geweld. En meer nog, dat een verbreding en verdieping van NUCLEO’s 
werking ons in staat stelt om aan onze stad nog meer de kunstenstatus en cultstatus te geven die ze 
verdient. Waarin alle kunstenaars na hun opleiding Gent als een waardig alternatief zien voor Brussel of 
Berlijn. 
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1.1.  Missie 

 
 
  

 Missie 
 
NUCLEO ontwikkelt kwaliteitsvolle en betaalbare ateliers in Gent en omgeving voor 
kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines. Deze atelierwerking wordt verdiept met een 
doorgedreven artistieke vernetwerking en het aanbod van productiemiddelen. Daarenboven 
fungeert NUCLEO als kenniscentrum voor andere soortgelijke organisaties en lokale 
overheden die ateliers willen ontwikkelen en beheren. NUCLEO heeft in alle aspecten van 
haar werking aandacht voor milieu en duurzaamheid.  
 

doelstelling broedplaats springplank werkplaats knowhow 

wat werkruimte bieden artistiek netwerk 
versterken 

productiefaciliteiten 
aanbieden 

laboratoriumfunctie 
en kennis delen 

hoe 

aanbod en beheer van 
kwaliteitsvolle en 

betaalbare ateliers in 
Gent en omgeving 

kunstenaars de kans 
bieden op contact met 

het bredere 
kunstenveld 

beschikbaar maken 
van faciliteiten om 

kunst te maken 

referentie en 
aanspreekpunt zijn 
in Vlaanderen voor 

wat betreft 
atelierwerking 

doelgroep kunstenaars kunstenaars kunstenaars 
lokale overheden 
en soortgelijke 

organisaties 

voorbeelden 

10 gebouwen, 134 
ruimtes en 143 
kunstenaars (1 januari 
2016) 

BLANCO,  
Open Ateliers, 
NUCLEO puur 
NUCLEO, social 
media, 
tentoonstellings-
mogelijkheden  

zeefdruk, 
keramiekoven, 
werkplaatsen 
fotografie, glas, 
textiel, bronsgieten, 
houtbewerking, … 

jaarlijkse 
brainstorm sessie, 
adviesverlening, 
deelname aan 
overleg, actieve 
prospectie 

partners 

Stad Gent, sogent, 
Provincie Oost-
Vlaanderen, 
Gemeenschaps-
Onderwijs,… 

sogent, DOK vzw, 
Dienst 
Vastgoedbeheer Stad 
Gent, Cultuurdienst 
Stad Gent, 
Hotelschool Gent, 
Academie 
Podiumkunsten Gent 

LUCA Arts Studio Start, LOA 
in Nederland 

 

gebruik van duurzame 
en/of herbruikbare 
materialen bij 
renovatie, 
rationaliseren 
energieverbruik 

sensibiliseren van 
kunstenaars, 
workshops rond 
duurzame materialen 

 sensibilisering en 
kennisoverdracht 

 
    

  
duurzaamheid 

In haar integrale werking engageert NUCLEO zich om haar verantwoordelijkheid op te 
nemen in het kader van duurzaamheid. 
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1.2.  NUCLEO in een notendop 
 
Er is veel aandacht voor “jong artistiek geweld”. Het is voor de synergie en voorbeeldfunctie echter van 
belang dat in een pand ook meer ervaren en commercieel succesvollere kunstenaars zijn opgenomen. 
Sommigen kunnen als rolmodel dienen voor de jongere kunstenaars. 
 
Andere artistieke disciplines (podiumkunsten, literatuur, etc.) kunnen slechts uitzonderlijk aan bod komen 
wanneer een pand of site infrastructurele kenmerken heeft die zich hier specifiek toe lenen. Beeldende 
kunstenaar krijgen sowieso voorrang. 
 
Creatieve ondernemers kunnen enkel in de ateliers van NUCLEO worden gehuisvest indien zij vanuit een 
uitgesproken artistiek inhoudelijke achtergrond werken. 
 
Culturele organisaties kunnen ook een beroep doen op NUCLEO wanneer hun werking aansluit bij de 
visie van NUCLEO en een meerwaarde kan betekenen voor de kunstenaars in residentie. Organisaties 
met commerciële doelstellingen komen niet in aanmerking voor een ruimte.  
 
Een gedetailleerde beschrijving van het nieuw toewijzingsbeleid dat in 2015 werd ontwikkeld en in 2016 
wordt geïmplementeerd is toegevoegd als bijlage 2.  
 
 
1.3.  Ons team 
 

! Marjoleine Maes (FT - 4/5): coördinator 
 

! Sara Peeters - Sofie Lattré (4/5 - FT): stafmedewerker 
! Jonas Nachtergaele (3/5): coördinator BLANCO 
! Tijs Van Canneyt (BIO 3/5): stage vastgoed 

 
! Danielle van Zuijlen (4/5): zakelijk medewerker (vervangingsopdracht) 

 
 
Overzicht 2015-2016 
 

 
 
Marjoleine werkte in 2015 initieel voltijds. Van 6 februari 2015 tot 5 december 2015 nam zij 1/5 
ouderschapsverlof, om nadien opnieuw voltijds haar taken op te nemen. 
Op doktersadvies blijft Marjoleine thuis vanaf 7 maart 2016 wegens een nieuwe zwangerschap. Zij zal 
begin november opnieuw aan de slag gaan. Gedurende deze periode wordt Marjoleine vervangen door 
Danielle van Zuijlen. 
 
Na 7 jaren vruchtbare samenwerking besloot Sara Peeters in 2015 de organisatie te verlaten en voor een 
job dichter bij huis in Antwerpen. Een intensieve selectieprocedure wees uit dat Sofie Lattré de geknipte 
vervanger is voor Sara. Sofie startte op 19 mei 2015. 

143 KUNSTENAARS OP 1 JANUARI 2016 

Doelgroep  = professionele kunstenaars, m.a.w. personen die de intentie hebben om hun 
kunstactiviteiten beroepsmatig uit te oefenen. We mikken dus op personen die de bedoeling hebben om 
een artistieke carrière uit te bouwen en indien mogelijk van deze activiteiten te leven. 
27% gevestigde waarden 73% jong talent 
21% schilderen 16% installatie 13% beeldhouwen 50% andere 
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Jonas Nachtergaele neemt sinds half februari 2015 de opstart en coördinatie van BLANCO voor zijn 
rekening (zie p. 14). 
 
En tot slot konden we ook genieten van de tijdelijke ondersteuning van Tijs Van Canneyt. Tijs deed in 
2015 gedurende 6 maanden een stage in een BIO-baan als stagiair verantwoordelijke vastgoed.  
 
 
1.4.  Onze Raad van Bestuur 
 
 
Naam Background 
Mieke De Wulf zakelijke leiding Artcinema OFFoff 
Sam Eggermont voorzitter                               zakelijke leiding KUNSTENPUNT 
Dieter Honoré ondernemer, jurist, coach 
Thierry Lagrange IR architect 
Mieke Mels artistic research, curator, editor Mu.ZEE Oostende 
Sara Peeters PR en communicatie Interreg 
Marc Vanborm voormalige zakelijke leiding Ceremonia en KIP 
Thibaut Verhoeven wetenschappelijk medewerker S.M.A.K. 
Wouter Vermeylen CEO Yesplan 
Greet Vlegels coördinator Studio Start 
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2.1  Een innovatief 2015 in vogelvlucht 
 
2015 was één van de meest actieve en innovatieve werkingsjaren ooit. Naar jaarlijkse gewoonte werd het jaar 
ingezet met een ochtendlijke brainstormsessie van een 4-tal uur waarop leden van de Raad van Bestuur en 
Algemene Vergadering aanwezig waren. De bedoeling is om jaarlijks de deuren en ramen open te gooien en 
NUCLEO met een brede blik en voldoende afstand te bekijken.  
 
Op 8 februari 2015 werden zo opnieuw enkele strategische maar ook praktische dilemma’s op de tafel gelegd 
met de bedoeling om waar mogelijk extra zuurstof en innovatie in NUCLEO te pompen. Ook een aantal 
evidenties werden daarbij kritisch in vraag gesteld.  
 
De missie en doelstellingen van NUCLEO blijven onveranderd en fungeren nog steeds als de lakmoesproef voor 
elke strategische of pragmatische keuze die we maken. Een overzicht hiervan is terug te vinden op pagina 7. 
Hierna lichten we graag nog even toe hoe we aan elk van deze doelstellingen een concrete invulling gaven in 
2015. Omdat onze aandacht voor duurzaamheid zich toont in het geheel van onze werking bespreken we deze 
doelstelling hier niet afzonderlijk maar wel vervat in de andere doelstellingen.  
Vervolgens gaan we in op de specifieke actiepunten die werden bepaald voor 2015. 
 

! 14/01-19/01: werkverblijf Els Viaene @ Gdansk 
! 14/01-24/01: werkverblijf Sarah Westphal @ Gdansk 
! 15/01-24/01: werkverblijf Frank Depoorter & Lore Rabaut @ Gdansk 
! 18/01-22/03: werkverblijf Line Boogaerts @ Gdansk 
! 29/01: nieuwjaarsdrink kunstenaars + lancering BLANCO 
! 07/02: jaarlijkse brainstormsessie met leden van bestuur en algemene vergadering 
! 18/02: Raad van Bestuur / start Jonas Nachtergaele als coördinator van BLANCO 
! 19/02: start Tijs Van Canneyt als stagiair vastgoed 
! 09/03: toewijzingscommissie 
! 16-22/03: team @ Gdansk 
! 19/03-21/03: tentoonstelling Meanwhile… the City tijdens Vlaamse Week in Gdansk 
! 19/03-12/04: tentoonstelling Meanwhile… the City @ Gdansk 
! 01/04: Raad van Bestuur + ingebruikname nieuw pand Vogelenzangpark 
! 11/05: toewijzingscommissie 
! 13/05: Raad van Bestuur 
! 14/05: boom valt op Convent Huyshove 
! 19/05: toewijzingscommissie / start Sofie Lattré als stafmedewerker 
! 21/05: afscheid van Sara Peeters 
! 28/05: LOA (Landelijk Overleg Ateliers) in Nijmegen 
! 14/06: NUCLEO puur NUCLEO @ Villa De Wal 
! 24/06: jaarlijkse algemene vergadering 
! 07/07: advies aan KULeuven (Christina Seyfield) i.v.m. atelierbeleid 
! 09/07: bewonersvergadering met de kunstenaars van de Lindenlei 
! 12/08: afscheid van Tijs Van Canneyt 
! 16/09: Raad van Bestuur 
! 23/09 + 30/09: toewijzingscommissie 
! 01/10: bewonersvergadering Leopoldskazerne + stopzetting pand Vogelenzangpark 
! 19/10: infosessie crowdfunding.gent voor kunstenaars door Jelle Monstrey 
! 21/10: container op de Lindenlei 
! 22/10: LOA (Landelijk Overleg Ateliers) in Eindhoven 
! 25/10: NUCLEO puur NUCLEO @ Pastorie 
! 28/10: Raad van Bestuur 
! 01/11: ingebruikname nieuw pand Predikherenlei 
! 14/12: toewijzingscommissie 
! 16/12: Raad van Bestuur 
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2.2  NUCLEO als “duurzame” broedplaats voor de professionele kunstenaar 
 
Begin 2015 beschikte NUCLEO over 9 gebouwen die samen stonden voor 124 ruimtes. Dit aantal steeg na de 
ingebruikname van de Predikherenlei naar 10 gebouwen en 134 ruimtes op 1 januari 2016, het hoogste aantal 
totnogtoe.  
 
In 2015 kreeg NUCLEO 115 nieuwe inschrijvingen van kunstenaars tegenover 95 in 2014. Het aantal 
inschrijvingen steeg dus met meer dan 20% op 1 jaar tijd. 
Aan 34 kunstenaars van de wachtlijst werd een atelier toegewezen in 2015 en 6 kunstenaars in residentie 
verhuisden binnen de gebouwen van NUCLEO. Dit betekent een totaal van 40 toewijzingen, tov 38 in 2014. 
Begin 2016 staan nog verhuizen van 21 individuele kunstenaars, de verhuis van BLANCO èn 8 ingebruiknames 
door kunstenaars van de wachtlijst op stapel in het nieuwe pand in de Veeartsenijschool. 
 
Het beheer en onderhoud van de panden en de daarin besloten ateliers vormt nog steeds het leeuwendeel van de 
inspanningen van de medewerkers van NUCLEO. Hoewel deze dagelijkse activiteiten soms wat minder 
zichtbaar zijn voor de niet-bewoners, is het een enorme inspanning om alle panden in een aanvaardbare staat te 
brengen en te houden. Vaak moeten een erg nauwgezet beheer, onderhoud en planning opgemaakt worden om 
de energiekosten onder controle te houden in vrij energieslorpende panden.  
 
In de loop van 2015 werd de samenwerking met WoninGent (de grootste Gentse sociale 
huisvestingsmaatschappij) opgestart waarbij NUCLEO op zoek ging naar een tijdelijke invulling voor 
leegstaande sociale woningen. De ingebruikname van het pand in het Vogelenzangpark ging echter gepaard met 
zodanig veel problemen op vlak van overlast, vandalisme en inbraak, dat we de veiligheid van de kunstenaar ter 
plaatse niet meer konden garanderen en de locatie noodgedwongen moesten opgeven. 
 
In november namen we de 1ste en 2de verdieping van de Predikherenlei in gebruik met 7 kunstenaars. Het pand 
werd eerder gebruikt door de Dienst Toerisme van de Stad Gent. Op het gelijkvloers huist Op Stap, een 
stadsdienst die werkt met mensen met een verslavingsproblematiek. We hopen hier te kunnen blijven tot de 
zomer van 2016, wanneer het pand waarschijnlijk verkocht wordt. 
In het najaar van 2015 konden we overgaan tot het gebruiksklaar maken van het nieuwe pand in de 
Veeartsenijschool op de Coupure, wat veel extra inzet van het team vergde op vlak van planning, indeling van 
het gebouw, begroting van de werken, werfopvolging, plaatsbezoeken met kunstenaars, etc. 
 
In 2015 startten we ook met organiseren van bewonersvergaderingen per gebouw om de goede huisvrede in elk 
van onze panden te bewaren en eventuele praktische problemen op te lossen. 
 
NUCLEO wil bij dit alles bovendien niet enkel een broedplaats bieden maar wil dit ook op een duurzame 
manier doen waar dat kan. De tijdelijkheid van de panden beperkt vanzelfsprekend onze mogelijkheden maar 
houdt ons niet tegen om in elk pand maximaal te streven naar duurzaamheid. Zo werd een contract voor de 
levering van elektriciteit afgesloten met Ecopower en wordt een maandelijkse opname gedaan van alle 
meterstanden. 
 
NUCLEO voert een atelierbeleid met aandacht voor de sociale omgeving van haar ateliers. De ateliers liggen 
immers doorgaans ingebed in een stedelijke context. NUCLEO stimuleert niet enkel het contact tussen 
kunstenaars onderling, maar indien opportuun en mogelijk ook met de buurt waarin de ateliers zich bevinden. 
 
 
2.3  Springplank functie: artistiek netwerk 
 
Om de atelierwerking ook naar de toekomst toe verder te laten groeien wilden we als organisatie sterker 
zichtbaar zijn, on screen en off screen… Dit sluit bovendien aan bij onze doelstelling om de kunstenaars in 
contact te brengen met elkaar, het kunstenveld en het publiek. Bovendien merkten we dat NUCLEO ondanks 
haar stevige groei van de afgelopen jaren bij de Gentenaar nog grotendeels onbekend was. 
Dit resulteerde in een gloednieuwe website en huisstijl die fel gesmaakt wordt door ons publiek, waar we in 
2015 de laatste hand aan legden.  
Daarnaast werd ook een stijlvolle signalisatie voorzien aan de gevels van de panden in beheer.  
We mochten vaststellen dat de naamsbekendheid van NUCLEO binnen Gent (ook buiten het kunstenveld) sterk 
toenam.  
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Zoals elk jaar was NUCLEO ook in 2015 de motor en organisator achter tal van initiatieven die de kunstenaars 
de mogelijkheid boden om hun werk te tonen, elkaar te vinden, samen te creëren, gevonden te worden,… 

• in ons bureau stelden dit jaar Free Pectoor, Bert Huyghe en Marjolein Labeeû tentoon, 
• via Facebook en Twitter werd meer dan ooit aandacht gegeven aan alle nieuwe initiatieven, 
• NUCLEO puur NUCLEO bleef in 2015 een vaste waarde met edities in Villa De Wal en de Pastorie om 

de kunstenaars in staat te stellen elkaars atelier te bezichtigen, 
• begin 2015 lanceerden we BLANCO (zie p. 14). 

 
Naast dit alles zetten we graag onze werking in de Lindenlei in de verf. Het is immers ons vast voornemen te 
blijven verder bouwen op wat sinds 2010 in de Lindenlei ontkiemde. Binnen “toekomstverkenning cultuur” van 
Stad Gent werd in 2011 ‘het koesteren van jong geweld’ als één van de vijf belangrijke uitdagingen 
geformuleerd. NUCLEO onderschrijft die uitdaging volmondig en wil ook een vrijhaven zijn voor dat jong 
geweld, in onze werking vertaald: voor de artistieke undergroundbeweging. De Lindenlei wil een plek zijn waar 
dit kan. Ook in 2014 bood NUCLEO in haar projectruimtes in de Lindenlei de vierkante meters waar de 
gebruikers hun spontaniteit en ongelimiteerde projecten de vrije loop kunnen laten. 

• De projectruimtes in de Lindenlei boden in 2015 plaats aan Studio Orka (opbouw + voorstelling 
theaterproductie Carrara), Luanda Casella, Yves Marquillie, Olivier Goethals, Bert Joostens en Bert 
Heytens (groepstentoonstelling The production of Space), Ugent (projectweek afdeling Architectuur), 
Paul Dewitte (fotografie - portretten), LUCA Interieurarchitectuur (presentatie bachelorproef), 
Academie DKO Gent (tentoonstelling fotografie), LUCA fotografie (presentatie bachelorproef), KU 
Leuven (jury Interieur architectuur), Amaranthus (opnames low budget videoclip), Bart Goderis 
(tentoonstelling), Bart Vansteenkiste (tentoonstelling), Guy Slabbinck (schilderkunst - werkruimte), TG 
Vagevuur (repetities theaterproductie) en LUCA Architectuur (presentatie masterstudenten).  

 
Tot slot hebben we ook in de netwerking naar onze kunstenaars toe aandacht voor duurzaamheid. Waar mogelijk 
sensibiliseren we de kunstenaar in het duurzaam omspringen met hun ruimte, het energieverbruik in onze panden 
en hun materiaal. 
 
 
2.4  Werkplaats: productiefaciliteiten 
 
Zonder productiefaciliteiten zouden veel kunstwerken nooit tot stand komen. Kunstenaars hebben nood aan 
“tools” zoals een keramiekoven, een bronsgieterij, een zeefdrukpers,… De aankoop is zelden te bekostigen door 
de individuele jonge kunstenaar.  
 
De samenwerking met LUCA bleef gecontinueerd, waardoor verschillende NUCLEO residenten gebruik konden 
maken van hun productiefaciliteiten. 
 
 
2.5  Kenniscentrum en laboratorium 
 
In 2015 mochten wij meer dan ooit vaststellen dat we samen met Studio Start in Antwerpen (waarvan 
coördinator Greet Vlegels ook in onze Raad van Bestuur zetelt) worden aanzien als dé referentie in Vlaanderen 
als het gaat over structurele atelierwerking. We blijven zelf op de hoogte (bvb. door deelname aan Landelijk 
Overleg Ateliers in Nederland) en houden anderen op de hoogte.  
 
NUCLEO werd ook in 2015 opgezocht door externe organisaties om onze kennis te delen. Zo heeft de 
KULeuven ons dit jaar geraadpleegd voor advies.  
 

 
2.6  BLANCO 
http://www.nucleo.be/blanco  
 
We beslisten tijdens de brainstorm om dit jaar niet te opteren voor een grote groepstentoonstelling, maar in 2015 
vol in te zetten op de ontwikkeling van BLANCO. BLANCO is de nieuwe overkoepelende naam voor de 
platformfunctie van NUCLEO. Eerder dan een tweejaarlijkse groepstentoonstelling willen we plaats bieden aan 
een constante stroom van kleine activiteiten. Dit sluit opnieuw nauw aan bij de ambitie van Gent om een 
vrijhaven te zijn voor jong (in ons geval artistiek) geweld.  
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BLANCO is de noemer waaronder NUCLEO haar platformfunctie verder uitbouwt. Het biedt een venster op het 
werk van de bij NUCLEO residerende kunstenaars, met aandacht voor experiment, reflectie en presentatie. 
 
Er is een zeer nauwe band tussen NUCLEO en BLANCO maar de twee versmelten niet volledig. Dit laat 
BLANCO toe wendbaar en rebels te zijn, plaats te bieden aan undergroundactiviteiten en continu nieuwe 
plekken en opportuniteiten op te zoeken om publiek aanwezig te zijn. Ook buitenlandse initiatieven behoren 
daarbij tot de mogelijkheden. 
 
 
BLANCO’s presentatieplek 
NUCLEO stelt een lege ruimte als kunstplatform ter beschikking in de Paddenhoek. Deze onderzoeks- en 
presentatieplek biedt de kunstenaars de mogelijkheid hun inhoudelijke en praktische werkprocessen uit te lichten 
en hun kunst openbaar te maken. Het is een neutrale plek waar kunstenaars tijdelijk aan de slag kunnen om naar 
believen een eigen invulling te installeren. De ruimte kan worden gebruikt door NUCLEO-residenten voor try-
out, experiment, proefopstellingen en expositie met of zonder publiek.  
 
De lancering van BLANCO bleek vanaf de eerste dag enorm succesvol: de ruimte werd in een mum van tijd 
volgeboekt tot het einde van het jaar. In 2015 stelden 39 kunstenaars tentoon, werden 3 try-outs zonder publiek 
georganiseerd en vond een groepstentoonstelling met 20 kunstenaars plaats tijdens de Gentse Feesten. 
 
Programma BLANCO 2015: E= Expo / T=Try-out / P = Performance 
 
#01 – 16/03 - 30/03: Kristof Van Heeschvelde & Mira Albrecht— E 
#02 – 16/04 - 19/04: Ann Decaestecker & Saar De Buysere — E 
#03 – 20/04 - 23/04: Shervin Kiansersi Haghighi— E 
#04 – 22/04: Monoloog Literaire Schurft - barthesque — P 
#05 – 27/04 - 03/05: Eddy De Buf — E 
#06 – 04/05 - 10/05: Gerben Gysels — E 
#07 – 14/05 - 18/05: Thomas Huyghe — E 
#08 – 19/05 - 26/05: Hilde Van Wambeke — E 
#09 – 27/05 - 01/06: Brantt — E 
#10 – 02/06 - 07/06: Jeffrey Dujardin — E 
#11 – 08/06 - 22/06: Klaas Van der Linden — E 
#12 – 23/06 - 05/07: Elke Desutter — E 
#13 – 07/07: Chiara Lammens  — T 
#14 – 09/07 - 11/07: Frank Depoorter — T 
#15 –17/07 - 26/07: ONEwork  — Gentse Feesten – groepstentoonstelling 
#16 – 27/07 - 02/08: Ruud Van Moorleghem — E 
#17 – 04/08 - 12/08: Georgia Kokot — E 
#18 – 24/08 - 31/08: Bert Heytens — T  
#19 – 03/09 - 07/09: Fatime Molnar— E 
#20 – 07/09 - 15/09: Fred Pectoor — E 
#21 – 16/09 - 28/09: Isa D’hondt — E 
#22 – 30/09 - 05/10: Bert Joostens — E 
#23 – 07/10 - 21/10: Olivier Goethals — E 
#24 – 22/10 - 05/11: Vicky Lema — E 
#25 – 05/11 - 08/11: Steven Messiaen en Juanan Soria — E 
#26 – 09/11 - 17/11: Pieter De Clercq — E 
#27 – 18/11 - 22/11: Jeffrey Dujardin — E 
#28 – 23/11 - 30/11: Kristof Lemmens — E 
#29 –  01/12 - 07/12: Giovanni Winne en Eddy De Buf — E 
#30 – 08/12 - 15/12: Didier Verriest en Wim de Maat — E 
#31 – 16/12 - 31/12: Elise Lepage & Karen Vantvelt — E 
 
 
BLANCO op locatie 
 
BLANCO zoekt actief naar 'lege zones' in de stad en duikt nu en dan met specifieke ingrepen en locatiegebonden 
projecten op waarin kunstenaars afwisselend een invulling geven aan een specifieke plek. 
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! BLANCO als DOKbewoner 
 
Gedurende het zomerseizoen van DOK (de tijdelijke invulling en 'creatieve hotspot' aan de oude dokken in Gent) 
gaf BLANCO in 2015 maandelijks drie ramen boven de DOKkantine als canvas aan een andere kunstenaar.  
Zo kwamen tijdens het zomerseizoen 5 kunstenaars aan bod: Conrad Willems, Naomi Kerkhove, Stephanie 
Gildemyn, Dominiek Colpaert en Pieter De Clercq. 
 
 
2.7  Internationaal: Gdansk   
 
Helemaal nieuw in 2015 was het partnership met Laznia, Gdansk (PL) in het kader van de Vlaamse Week 2015. 
Dit project werd ondersteund door het Stadsmarketingfonds, de Gentse haven en SMart. Ook Circa, het Gentse 
cultuurcentrum, was een partner voor dit project.  
 
In het kader van de Vlaamse Week konden 6 kunstenaars hun werk tonen in Gdansk tussen 19 maart 2015 en 12 
april 2015 met de tentoonstelling Meanwhile... the City, waar ook Circa aan deelnam. Het project omvatte o.m. 
atelierbezoeken door Poolse curatoren, een doorgedreven opvolging van de deelnemers en de mogelijkheid tot 
een werkverblijf in Polen voor 5 geselecteerden. 
 
Na een werkverblijf bij partnerorganisatie Laznia werd een tentoonstelling met nieuw en bestaand werk van Lore 
Rabaut en Frank Depoorter georganiseerd, Chapters of the City. Ook de 3 andere kunstenaars die in Gdansk 
resideerden, Line Boogaerts, Sarah Westphal en Els Viaene, konden er nieuw werk tonen. Tevens werd werk 
getoond van Wannes Goetschalckx. 
 
De samenwerking met onze Poolse evenknie bleek niet altijd een sinecure. We mogen terugkijken op een 
geslaagd initiatief voor onze kunstenaars waaraan een erg intensieve en tijdrovende voorbereiding voorafging.  

• september 2014: Poolse curatoren leggen atelierbezoeken af bij Line Boogaerts, Katelijne Decorte, 
Frank Depoorter en Lore Rabaut, Alice De Mont, Leo Gabin, Tessa Groenewoud, Els Viaene en Sarah 
Westphal. 4 van deze kunstenaars werden uitgenodigd voor deelname aan het project, 

• november 2014: lancering open call onder de NUCLEO-residenten om deel te nemen met een 
residentie. Line Boogaerts kon op deze manier deelnemen, 

• december 2014: werkbezoek aan Laznia, waarin het verdere traject werd uitgestippeld en de 
definitieve selectie van kunstenaars werd vastgelegd, 

• januari 2015: residenties Line Boogaerts, Frank Depoorter en Lore Rabaut, Els Viaene en Sarah 
Westphal, 

• 16-22 maart: team @ Gdansk, 
• 19/03-21/03: tentoonstelling Meanwhile… the City tijdens Vlaamse Week in Gdansk. Ook Wannes 

Goetschalckx nam deel met de presentatie van bestaand videowerk, 
• 19/03-12/04: tentoonstelling Meanwhile… the City @ Gdansk. 

Alle teksten en beeldmateriaal zijn te vinden op http://www.nucleo.be/project/index/nl/52  
 
 
2.8  Een pro-actiever en meer lange termijn beleid naar panden 
 
Uit een recente bevraging bij leiders en managers van allerhande organisaties bleek dat met name “de 
onvoorspelbaarheid” over belangrijke aspecten van de werking de grootste bron van stress was. Voor NUCLEO 
maakt deze onvoorspelbaarheid nochtans deel uit van onze dagelijkse werking. Panden worden ons toegewezen 
in de wetenschap dat ze nadien (en het is vaak moeilijk te zeggen wanneer precies) terug uit handen gegeven 
worden. Deze tijdelijke invulling is een noodzakelijk gegeven en zal dat ook blijven.  
 
Toch wil NUCLEO streven naar een actiever, voorspelbaarder en beheersbaarder patrimonium. De 
samenwerkingen met Stad Gent, sogent, het Gemeenschapsonderwijs,… lopen voortreffelijk. Anderzijds dient 
zoals hiervoor beschreven vaak op korte termijn gereageerd te worden en is de zekerheid over sommige panden 
precair. 
 
Daarom werd vanaf 2015 actief toenadering gezocht tot instanties die eigenaar of beheerder zijn van grote 
gebouwen. Er waren dit jaar alvast contacten met de Regie der Gebouwen en projectontwikkelaar Revive. 
De leegstandslijst werd door stagiair Tijs Van Canneyt uitgespit en de panden werden gescoord op bruikbaarheid 
voor NUCLEO. 
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We hebben ook een brochure geschreven die NUCLEO moet toelaten om onze werking vlot en professioneel te 
presenteren aan eigenaars van leegstaand patrimonium. 
 
 
2.9  Onderzoek naar eigen vastgoed 
 
Eveneens in het kader van een duurzame en crisisbestendige organisatie onderzoeken we in welke mate 
NUCLEO als vzw in staat is zelf een pand aan te kopen in aanvulling op de tijdelijke panden. Hiervoor werden 
een aantal financiële instellingen gecontacteerd. Er vond reeds een verkennende meeting plaats met Triodos. 
 
We bestudeerden ook de concrete case van een mogelijke aankoop van een pand in de Peperstraat. Het project 
bleek echter financieel niet haalbaar. Voor verder onderzoek concluderen we hieruit dat we eerder moeten kijken 
naar de periferie van de stad en moeten mikken op een schaalvergroting tov deze eerste studie, mogelijk via een 
partnerschap met andere culturele organisaties. 
 
 
2.10  Versterking van het team 
 

 
 
Sara Peeters die zeven jaar actief was bij NUCLEO verliet in 2015 de organisatie en keerde terug naar haar 
thuisstad Antwerpen. We kijken terug op een zeer intensieve en vruchtbare samenwerking en bedanken haar 
voor de voorbije jaren. Sara nam onmiddellijk ook een zitje in de Raad van Bestuur van NUCLEO en sprak op 
die manier haar vertrouwen en medewerking in de toekomst uit. 
 
Begin 2015 werd een rekruteringscampagne opgezet voor de aanwerving van een nieuwe collega 
stafmedewerker. De reacties waren overdonderend… Niet minder dan 316 kandidaten reageerden op de 
vacature. De motivatiebrieven waren in de meerderheid van de gevallen creatief, doorleefd en sterk inhoudelijk 
gemotiveerd. De appreciatie voor de werking van NUCLEO die uit de brieven sprak gaf ons alvast een “boost”. 
Maar het enorm aantal reacties zette ons ook aan zelf een stap verder te gaan dan wat we hadden voorzien in ons 
eigen engagement naar de kandidaten toe. 
 
In totaliteit interviewden 3 NUCLEO medewerkers en 3 leden van de Raad van Bestuur niet minder dan 43 
personen tijdens een eerste ronde. Begin mei werd een tweede ronde georganiseerd voor de 7 finale kandidaten. 
Zowel in de eerste ronde als in de tweede ronde werd erg veel belang gehecht aan de cases die door hen moesten 
worden voorbereid en gepresenteerd. Uiteindelijk kwam Sofie Lattré als sterkste uit de running en mag zij zich 
de beste van 316 kandidaten noemen. Sofie startte op 19 mei 2015. 
 
Sinds half februari werd het team eerder al versterkt met Jonas Nachtergaele (3/5), die voornamelijk instaat voor 
de coördinatie van BLANCO. Jonas was voordien reeds NUCLEO-resident met het printcollectief Topo Copy in 
het deelatelier Vloer 0 in de Paddenhoek. Hij bleek de geknipte persoon om in eerste instantie de nieuwe 
presentatieruimte van NUCLEO te coördineren en vervolgens onze vernieuwde platformfunctie BLANCO vorm 
te geven. 
 
Tijs Van Canneyt, stagiair vastgoed via een beroepsinlevingsovereenkomst (3/5 van half februari tot augustus), 
bood zich aan via een spontane sollicitatie. 
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2016 bouwt verder op de genomen initiatieven van 2015 en is een jaar van continuïteit en verdieping. De 
nieuwe richting die we insloegen met de initiatie van BLANCO wordt verder dit jaar verder uitgediept en 
verfijnd. We zetten ook verder in op de actiepunten die in 2015 naar voor werden geschoven. 
 
 
3.1    Prospectie 
 
Aangezien we 2016 beschouwen als een jaar van continuïteit hebben we beslist ditmaal het jaar niet te 
starten met een brainstorm van waaruit een nieuw beleid moet ontkiemen. De actiepunten van vorig jaar 
blijven van kracht. 
Omdat we ons blikveld permanent willen verruimen plannen we met het team een prospectietrip naar 
Londen van 22 tem 25 februari, samen met de collega’s van Studio Start uit Antwerpen. We bezoeken 
o.a. de atelierorganisaties SPACE, Acme Studios en ACAVA om inspiratie op te doen voor het Gentse 
atelierbeleid en de werking van NUCLEO. 
http://www.spacestudios.org.uk/  
http://www.acme.org.uk  
http://www.acava.org/  
 
 
3.2    BLANCO 
 
Na een eerste succesvol werkingsjaar in 2015 zullen we de werking van BLANCO evalueren en 
verfijnen. We willen blijven inzetten op onze platformfunctie om zo de kunstenaarspraktijk te 
ondersteunen en versterken. 
 
BLANCO’s presentatieplek  
NUCLEO stelt momenteel een ruimte in de Paddenhoek ter beschikking. In 2016 verhuist BLANCO naar 
het ateliergebouw in de Veeartsenij. Om de zaal daar gebruiksklaar te maken ontwikkelden we i.s.m. 
kunstenaar/architect Olivier Goethals een ‘module’, een ingreep die de ruimte transformeert tot een 
presentatieplek voor beeldende kunst. 
De module wordt in maart 2016 gebouwd. Wanneer de werking van BLANCO effectief verhuist is 
momenteel nog onduidelijk. BLANCO kan nog gebruik maken van de ruimte in de Paddenhoek tot eind 
augustus 2016. 
 
Voorlopige planning programma 2016: E = expositie / T = tryout / P = performance 
#32 – 04/01 - 14/01: Leen Van Tichelen & Karen Vermeren — E 
#33 – 25/01 - 31/01: Meindert Peirens — E 
#34 – 01/02 -  10/02: Topo Copy — E 
#35 – 08/02 - 14/2: Pirò Pallaghy — T 
#36 07/03 - 14/03: Elisabeth Van Dam — P 
#37 21/03 - 28/03: Klaas Op De Beeck en Fen De Winter — E 
#38 11/04 - 18/04: Ritsart Gobyn — E 
#39 19/4 - 03/05: Katelijne De Korte - E 
#40 05/05 - 09/05: Free Pectoor - E 
#41 10/05 - 16/05: Hallveig Agustsdottir - E 
#42 17/05 - 23/05: Ann Decaestecker - E 
#43 15/08 - 29/08: Luanda Casella - P 
 
BLANCO op locatie 
BLANCO zoekt actief naar 'lege zones' in de stad en duikt met specifieke ingrepen en locatiegebonden 
projecten op in de publieke ruimte, waar kunstenaars afwisselend een invulling geven aan een specifieke 
plek. Dit initiatief kadert in 2016 perfect binnen het cultureel themajaar Kunst op Straat. 
‘Kunst moet je niet alleen gaan bekijken in een museum of cultuurhuis. Het moet je overkomen. Verbazen. 
Door kunst op de straat te brengen, wil ik kunst op een laagdrempelige manier dichter bij de mensen 
brengen, de vertrouwdheid van de mensen met kunst vergroten. Meer nog, door kunst samen te beleven 
en te creëren, wil ik ook de mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom zetten we in 2016 ‘kunst op 
straat’ in de schijnwerpers.’ Annelies Storms, Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen 
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! BLANCO als DOKbewoner 
 
Gedurende het zomerseizoen van DOK, de tijdelijke invulling en 'creatieve hotspot' aan de oude dokken 
in Gent, gaf BLANCO in 2015 maandelijks drie ramen boven de DOKkantine als canvas aan een andere 
kunstenaar. Ook in de zomer van 2016 is BLANCO opnieuw van de partij als DOKbewoner. Ditmaal 
zullen we 3 ramen aan de zijkant van de kantine maandelijks een invulling laten geven door een andere 
kunstenaar. Deze ramen liggen aan de waterkant en zijn ook zichtbaar vanaf de andere kade aan de ring. 
 

! BLANCO de muur, Tweebruggenstraat 
 
In 2016 trekt BLANCO ook de straat op en geeft een jaar lang elke 4 maand een muur op de gevel van 
Hotelschool Gent in de Tweebruggenstraat als canvas aan een andere kunstenaar. Schilder Niels Ketelers 
bijt de spits af in januari met een abstracte, geometrische compositie. Later dit jaar krijgen we er nog 
werk te zien van Eva Vermeiren en Jo Michiels. "" 
 

! BLANCO de vitrine, Stadhuis 
 
Aan de zijgevel van het Gentse Stadhuis hangen enkele houten vitrinekastjes, de voormalige 
mededelingskasten. Vanaf het voorjaar 2016 zal BLANCO ze 3 maal per jaar laten invullen door een 
andere kunstenaar, die er een boodschap of visuele mededeling aan de bevolking zal formuleren. De 
timing ziet er momenteel als volgt uit: 

! 10 maart - 10 juli 2016: Ben Benaouisse 
! 10 juli - oktober  2016: Saar De Buysere 
! 10 oktober 2016 - 10 januari 2017: tba 

Op 10 maart presenteren we de eerste realisatie van Ben Benaouisse tijdens de aftrap van het cultureel 
themajaar “Kunst op Straat”. 
 
 
3.3   Open Ateliers #11 
 
Open Ateliers behoeven ondertussen geen introductie meer en zijn al jaren een vaste waarde voor een 
breed publiek.!
Het evenement biedt de nieuwsgierige bezoeker een blik achter de schermen, achter deuren die anders 
gesloten blijven. Elk gebouw vertelt een eigen verhaal en is boegbeeld van een bewustwordingscampagne 
over leegstand in de stad. We tonen een innovatief en kostenbesparend alternatief voor leegstand in onze 
creatieve broeihaarden, nog zichtbaar tijdens deze Open Ateliers, volgende keer misschien alweer 
verdwenen. Elke editie staat voor een waardevolle en unieke momentopname van het kunstenaarsleven in 
onze panden.  
Het evenement creëert een gelegenheid voor toevallige ontmoetingen, waar ruimte is voor het artistieke 
experiment en de spontane interactie tussen kunstenaar en bezoeker voorop staat. 
  
Na het grote succes van de 10de feesteditie in 2014 zijn we in het najaar van 2016 toe aan de organisatie 
van Open Ateliers #11. Het concept zal in de loop van dit voorjaar verder vorm krijgen. 
Met de huidige prognose op het vlak van patrimonium mikken we op de deelname van een 140-tal 
kunstenaars op 8 locaties.  
 
 
3.4   Vorig jaar in Gdansk (werktitel)   
 
In het kader van de Vlaamse Week konden 6 kunstenaars in het voorjaar van 2015 hun werk tonen in 
Gdansk met de tentoonstelling Meanwhile... the City. 
 
Line Boogaerts Frank Depoorter, Lore Rabaut en Els Viaene brachten elk een werkverblijf door bij onze 
Poolse partner Laznia te Gdansk. Ze presenteerden er werk dat tot stand kwam tijdens of naar aanleiding 
van deze residentie en dat bovendien een zeer sterke link heeft met deze specifieke locatie. 
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Deze 4 kunstenaars zullen in Gent opnieuw samenwerken op basis van hun herinneringen aan Gdansk. 
Zij gaan gedurende een week intensief met elkaar in dialoog in onze nieuwe tentoonstellingsruimte in de 
Veeartsenijschool, om aansluitend het resultaat van deze intensieve werkweek te tonen aan het publiek. 
Het project wordt gecureerd door Oscar van den Boogaard (directeur HISK) en zal plaatsvinden tijdens 
de paasvakantie, met een presentatie en diverse publieksmomenten in de periode 9 tot 16 april. 
 
NUCLEO wil hiermee onderzoeken welke impact een residentie heeft op een kunstenaar als persoon, als 
individu en als kunstenaar, maar ook op zijn artistieke praktijk en hoe deze ervaring nog voort resoneert 
in zijn de verdere ontwikkeling van zijn oeuvre. 
 
 
3.5  Een dynamiserend toewijzingsbeleid 
 
In 2015 werd het nieuwe toewijzingsbeleid van NUCLEO van kracht. Een aantal bestaande krachtlijnen 
werden daarbij extra onderstreept: de focus op beeldende kunstenaars, de aandacht voor jonge 
kunstenaars, afbakening van de doelgroep als professionele beeldende kunstenaars (i.e. personen die de 
intentie hebben om hun kunstactiviteiten professioneel uit te oefenen). 
Door de stijgende vraag gedurende de afgelopen jaren wordt nu ook uitdrukkelijk aangegeven dat 
NUCLEO plaats kan bieden aan collectieven.  
 
De goedkeuring door de toewijzingscommissie werd bepaald op 5 jaar. Na deze termijn moet opnieuw 
een dossier worden ingediend voor een verlenging van 5 jaar. Verlengingen zijn in principe onbeperkt 
mogelijk. Hiermee willen we aangeven dat een toewijzing niet ‘for life’ is, de kunstenaars 
responsabiliseren en het atelierverloop zodoende waar nodig dynamiseren.  
De implementatie van het beleid zal over de hele lijn worden voltrokken na de terugkeer van Marjoleine 
in het najaar van 2016. 
 
Zie ook bijlage 2 bij dit beleidsplan. 
 
 
3.6  Het team in beweging 
 

 
 
In 2016 zal coördinator Marjoleine Maes van maart tot november afwezig zijn, ten gevolge van 
ziekteverlof en zwangerschapsverlof. Haar taken worden overgenomen door haar vervangster Danielle 
van Zuijlen en de andere leden van het team. 
Aangezien het team een volledig nieuwe samenstelling kreeg in 2015 betekent dit een stevige uitdaging 
voor het komende jaar. 
 
 
3.7  Het patrimonium in beweging 
 
Begin 2015 beschikte NUCLEO over 9 gebouwen die samen stonden voor 124 ruimtes. Dit aantal steeg 
met de ingebruikname van de Predikherenlei op 1 januari 2016 naar 10 gebouwen en 134 ruimtes. 
 
Na de ingebruikname van de Veeartsenijschool bereiken we op 1 maart 2016 een nieuwe piek met 10 
panden, 152 ruimtes en maar liefst 150 kunstenaars! 
We beschikken in dit gebouw over 16 individuele ateliers, het deelatelier Vloer 0 (13 personen en 
collectieven) en de nieuwe tentoonstellingsruimte BLANCO. Het betreft een ingebruikname vergelijkbaar 
met de Lindenlei, waarbij we grote werken hebben uitgevoerd om het gebouw gebruiksklaar te maken: 
het opnieuw aansluiten van de nutsvoorzieningen, het installeren van elektriciteit, verwarming en sanitair, 
het installeren van sloten en herstellen van deuren en ramen. Het volledige gebouw wordt ook in orde 
gebracht op vlak van brandveiligheid met brandblusapparaten, pictogrammen en noodverlichting. Alle 
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installaties blijven contractueel eigendom van NUCLEO en worden door ons weer meegenomen na het 
verlaten van het pand (eveneens cf. Lindenlei). 
Aangezien we zeer trots zijn op deze realisatie organiseren we een officiële opening voor het publiek op 
19 maart. 
 
Helaas moeten we rekenen we op het verlies van de Paddenhoek en Predikherenlei tegen het eind van de 
zomer. Hiermee daalt het aantal gebouwen naar 8, met nog 127 ruimtes en 139 kunstenaars. 
Per 1 januari 2017, met de vermoedelijke opgave van Villa De Wal, zullen we belanden op een totaal van 
7 gebouwen, met 107 ruimtes en 124 kunstenaars. Dit werpt ons terug op de aantallen van begin 2014. 
 
Gebouw 1 januari 2015 1 januari 2016 1 januari 2017 

(prognose) 
Begga Convent 15 ateliers + 2 

stockageruimtes 
15 ateliers + 2 
stockageruimtes 

15 ateliers + 2 
stockageruimtes 

Infirmerie 9 ateliers + 2 
stockageruimtes, Artcinema 
OFFoff (zaal en bureau) 

9 ateliers + 2 
stockageruimtes, 
Artcinema OFFoff (zaal 
en bureau) 

9 ateliers + 2 
stockageruimtes, 
Artcinema OFFoff (zaal 
en bureau) 

Convent Huyshove 17 ateliers + 1 stockageruimte 
+ bureau NUCLEO 

17 ateliers + 1 
stockageruimte + bureau 
NUCLEO 

17 ateliers + 1 
stockageruimte + bureau 
NUCLEO 

Leopoldskazerne 12 ateliers 12 ateliers 12 ateliers 
Lindenlei 25 ateliers + 1 deelatelier + 1 

stockageruimte + 
projectruimte 

25 ateliers + 1 deelatelier 
+ 1 stockageruimte + 
projectruimte 

25 ateliers + 1 deelatelier 
+ 1 stockageruimte + 
projectruimte 

Pastorie 8 ateliers 8 ateliers  / 
Langestraat 1 atelier 1 atelier 1 atelier 
Paddenhoek 12 ateliers + deelatelier + 

deelatelier Vloer 0 + 
BLANCO 

12 ateliers + deelatelier + 
deelatelier Vloer 0 + 
BLANCO 

/ 

Villa De Wal 17 ateliers + 3 
stockageruimtes 

17 ateliers + 3 
stockageruimtes 

/ 

Vogelenzangpark (vanaf 1 april: 1 atelier) / / 
Predikherenlei (vanaf 16 nov: 7 ateliers) 7 ateliers / 
Veeartsenijschool / (vanaf 16 febr: 18 

ateliers + deelatelier 
Vloer 0 + BLANCO) 

18 ateliers + deelatelier 
Vloer 0 + BLANCO 

 
TOTAAL AANTAL 
RUIMTES 
 

 
127 

 
134 
 
(1 maart: 152!) 

 
107 
 
DOEL: minstens 
134 
 

 
We moeten in de loop van 2016 dus volop inzetten op de zoektocht naar nieuwe gebouwen. Het is ons 
doel om het aantal minstens constant te houden tov begin 2016 met 134 ruimtes in beheer. Aangezien de 
investeringsbudgetten voor dit jaar reeds volledig besteed worden aan de Veeartsenijschool zoeken we 
specifiek naar panden die zoveel als mogelijk reeds gebruiksklaar zijn. (zie p. 46 en 49). 
 
 
3.8  Een pro-actiever en meer lange termijn beleid naar panden 
 
NUCLEO wil blijven streven naar een actiever, voorspelbaarder en beheersbaarder patrimonium. 
Daarom blijven we actief toenadering zoeken tot instanties die eigenaar of beheerder zijn van grote 
gebouwen. Zo kan gedacht worden aan Ugent, HoGent, Merkator, Vlaamse Gemeenschap,… Ook op de 
private markt willen we door middel van de leegstandlijst actief prospecteren naar panden die op langere 
termijn leeg blijven.  
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Helaas hebben we in 2015 tot vervelens toe moeten vaststellen dat de werkdruk voor het team continu zo 
hoog ligt dat het met de huidige bezetting onmogelijk is om hier voluit op in te zetten. We willen in de 
toekomst graag een freelance medewerker inschakelen met specifieke expertise in dit veld en de juiste 
contacten op de immobiliën markt. 
 
 
3.9  Onderzoek naar eigen vastgoed 
 
Vanuit het gevoerde onderzoek in 2015 werd geconcludeerd dat we moeten proberen in de periferie een 
pand van een zekere schaal te vinden om, evt. samen met andere partners, een haalbaar project uit te 
werken. We willen dit onderzoek eveneens verder laten uitdiepen door de freelance medewerker 
patrimonium. 
 
 
3.10  Greentrack 
 
Leegstaande panden voorzien van een nieuwe, tijdelijke invulling sluit nauw aan bij de idee van 
verduurzaming die achter Greentrack schuilgaat. Maar het tijdelijk karakter van onze panden zorgt er ook 
voor dat het gebruiksklaar maken van de ruimtes steeds op de eerste plaats komt. Elk atelier wordt 
voorzien van de basisvoorzieningen (EGW). Door de tijdelijke intrek en beperkte middelen zijn 
ingrijpende renovaties (zoals bvb. isolatie) vaak niet mogelijk. 
 
Dit tijdelijk bezetten ontslaat ons echter niet van de verantwoordelijkheid ook onze steen bij te dragen aan 
de verduurzaming. De concrete acties die naar Greentrack genomen worden in 2016 zijn de volgende: 

• sensibiliseringsacties naar de kunstenaars via het ondertekenen van een intentieverklaring, 
• maandelijks bijhouden van meterstanden per gebouw om tijdig lekken of andere oorzaken van 

sterk gestegen verbruik op te sporen, 
• verplaatsingen binnen de stad worden bijna altijd met de fiets gedaan. Fietsen zijn waar mogelijk 

ook gratis te gebruiken bij activiteiten van NUCLEO, zoals het gratis fietsenaanbod dat we 
organiseerden bij Open Ateliers, 

• catering bij events draagt een lokale/ecologische stempel, 
• kantoormaterialen dragen een ecologische stempel, 
• audit van alle gebouwen, 
• installeren thermostaatknoppen in alle gebouwen, 
• voorzien van folie achter de radiatoren, 
• plastic folie op ruiten aanbrengen. 
• … 
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IV 
ONZE PANDEN 
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4.1  Evolutie van de gebouwen 2015 – 2016  
 

“We maken in samenspraak met de buurtbewoners werk van tijdelijke herbestemmingen van 
braakliggende terreinen en grote leegstaande panden met het oog op een culturele invulling. Een her- 

of nevenbestemming van kerken en kloosters kan in sommige wijken een oplossing bieden voor de 
nood aan gemeenschapsruimte.” 

Bestuursakkoord Stad Gent, punt 12.3 
 
 
Het atelierbestand werd in 2015 uitgebreid met het pand in het Vogelenzangpark en de Predikherenlei. 
Op 1 januari 2016 bieden 10 NUCLEO-locaties plaats aan 134 ateliers/projectruimtes/stockageruimtes. 
Sinds de start van NUCLEO in 2001 realiseren we elk jaar nagenoeg zonder uitzondering een groei in het 
aantal kunstenaars dat bij ons terecht kan. Het huidige atelierbestand en het actueel aantal panden in 
beheer is groter dan ooit.  
 
Na de ingebruikname van de Veeartsenijschool bereiken we op 1 maart een nieuwe piek met 10 panden, 
152 ruimtes en 150 kunstenaars! 
Helaas moeten we rekenen we op het verlies van de Paddenhoek en Predikherenlei tegen het eind van de 
zomer. Hiermee daalt het aantal gebouwen opnieuw naar 8, met nog 127 ruimtes en 139 kunstenaars. 
Per 1 januari 2017, met de vermoedelijke opgave van Villa De Wal, zouden we belanden op een totaal 
van 7 gebouwen, met 107 ruimtes en 124 kunstenaars. Dit werpt ons terug op de aantallen van begin 
2014. En zelfs de Leopoldskazerne, het enige als permanent beschouwde gebouw in ons bestand, zal op 
termijn waarschijnlijk opgegeven moeten worden.  
 
We moeten in de loop van 2016 dus volop inzetten op de zoektocht naar nieuwe gebouwen. Aangezien de 
investeringsbudgetten voor dit jaar reeds volledig besteed worden aan de Veeartsenijschool zoeken we 
specifiek naar panden die zoveel mogelijk reeds gebruiksklaar zijn. (zie p. 46 en 49). 
 
 

 
 
 
Onderzochte pistes in 2015 

 
Uit een overzicht van de onderzochte pistes blijkt dat uiteindelijk meer dan 50% van deze pistes ook 
resulteren in een ingebruikname van het pand door NUCLEO.  
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Partner Pand  
WoninGent Vogelenzangpark Een eerste leegstaande sociale 

woning werd gerealiseerd in 
april 2015, met zicht op 7 
bijkomende ruimtes tegen eind 
september. Wegens 
aanhoudende overlast, 
vandalisme en inbraak werd 
begin oktober beslist dit project 
stop te zetten. 

Gemeenschapsonderwijs Veeartsenijschool (Coupure) De renovatie van de 
Veeartsenijschool werd 
opgestart in het najaar van 2015. 
Begin 2016 nemen we 16 
ateliers, een groepsatelier en een 
polyvalente zaal met aanpalende 
ruimtes in gebruik, die de functie 
van de BLANCO ruimte in de 
Paddenhoek zal overnemen. 

Departement Gebouwenbeheer 
Stad Gent 

Predikherenlei Half november werden in dit 
gebouw 6 ateliers in gebruik 
genomen. 

Jeugddienst Stad Gent Kammerstraat Er vonden enkele aftastende 
gesprekken plaats over een 
mogelijk gebruik van enkele 
ruimtes van de Jeugddienst in de 
Kammerstraat. Men wil graag 
jonge kunstenaars in de ruimtes, 
met een wisselende invulling, 
die met hun activiteiten de 
dynamiek in het gebouw zouden 
aanzwengelen. Omwille van de 
specificiteit van de vraag en de 
werklast die dit met zich zou 
meebrengen gaan we hier aan de 
huidige voorwaarden voorlopig 
niet op in. 

Stad Gent 
via De Centrale 

Ham Het gaat om een industrieel pand 
van ELIA van 900 m2. We 
bekijken op de lange termijn of 
de Stad Gent na aankoop van dit 
pand bereid zou zijn om het in 
erfpacht te geven aan NUCLEO 
en De Centrale, voor het 
inrichten van werkruimtes voor 
beeldende kunstenaars en 
muzikanten. 

Veneco Kapel in Machelen aan de Leie 
naast Raveelmuseum 

Op deze locatie is het 
aangewezen om in te zetten op 
een residentiewerking eerder dan 
voor permanente ateliers. 
Voorlopig geen feedback meer 
van Veneco. 
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Concrete pistes voor 2016 
 

 
Partner Pand Update 
Particulier Villa buurt UZ Mogelijk 8 ateliers, verkoop nav 

overlijden, Geen recent nieuws 
meer van de familie. 

Architectenbureau Kantoorgebouw Muide Mogelijk 6 à 8 ateliers in 
voormalige kantoren. Vraagprijs 
van eigenaar ligt te hoog. 

 
 
4.2    Renovatie en onderhoud 
 
Het totaal renovatiebudget voor 2015 bedroeg iets meer dan €74.000. Daarvan werd €34.267,16 besteed. 
Het saldo van €40.028,55 wordt overgedragen naar 2016. 
 
Het bedrag van €34.267,16 werd grotendeels als volgt aangewend:  

• signalisatie aan gebouwen in lijn met nieuwe huisstijl: €546,37 
• ingebruikname Veeartsenijschool: €27.498,01 
• ingebruikname Vogelenzangpark: €147,72 
• overige werken: €6.075,06 

Een volledig overzicht met betrekking tot de verantwoording van de investeringssubsidie is toegevoegd 
als bijlage 3. 
 
 
4.3  Onze panden 2016  
 
 Mètre carré atelier Toekomst 
Begga Convent 523 Tot aan renovatie door vzw 

Begijnhof, termijn onzeker 
Infirmerie 490 Tot aan renovatie door vzw 

Begijnhof, termijn onzeker 
Convent Huyshove 460 Tot aan renovatie door vzw 

Begijnhof, termijn onzeker 
Blok E Leopoldskazerne 432 Tot aankoop door Provincie 

(ingeschat 2017) 
Lindenlei 1700 + 750 (projectruimte) Tot verkoop door 

Gemeenschapsonderwijs, 
termijn onzeker 

Pastorie 196 Tot verkoop door Kerkfabriek, 
einddatum 29 februari 2016 

Langestraat 65 Tot verkoop door Stad Gent, 
termijn onzeker 

Paddenhoek  697 Tot ingebruikname KASK, 
einddatum 31 augustus 2016 

Villa de Wal 434 Tot verkoop door Stad Gent, was 
oorspronkelijk gepland in najaar 
2015, ingeschat tot 31 december 
2016 

Veeartsenijschool 870 Zekerheid voor minstens 2 jaar 
tot najaar 2017, nadien 3 
maandelijks verlengbaar, 
ingeschat 5 jaar 

Predikherenlei 240 Tot verkoop door Stad Gent, 
ingeschat tot 31 augustus 2016 
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Begga Convent 
Het Begga Convent is sinds 2001 het 
allereerste pand in beheer van NUCLEO. Het 
gebouw ligt in het O.L.V. Ter Hoye Begijnhof 
achter het Infirmeriegebouw. In het Begga 
Convent bevinden zich 16 ateliers. 

Locatie 
Lange Violettestraat 239, 9000 Gent - België 

Specificaties 
In beheer: sinds 2001 

Renovatie door: NUCLEO vzw 

Duur renovatie: 4 maanden 

Vroegere functie: school 

 

Huidige bezetting: 
Saar De Buysere, Ann Decaestecker, Frank Depoorter, Thijs 

Desmet, Stéphanie Leblon, Elise Lepage, Gunther Moriau, Dieter 

Ohler, Lore Rabaut, Hannelore Van Dijck, Stephanie Van de 

Velde , Amir Yatziv, eric vande Pitte 
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Infirmerie 
Het Infirmeriegebouw kwam er in 2003 bij als 
tweede pand. Het Infirmeriegebouw ligt 
tegenover het Begga Convent in het O.L.V. 
Ter Hoyen Begijnhof. Het gebouw werd 
gerenoveerd in samenwerking met het OTC 
van het OCMW Gent. Er bevinden zich 9 
ateliers en de filmzaal en bureauruimte van Art 
Cinema OFFoff.  

Locatie 
Lange Violettestraat 237, 9000 Gent - België 

Specificaties 
In beheer: sinds 2003 

Renovatie door: NUCLEO vzw / OTC 

Duur renovatie: 1 jaar 

Vroegere functie: ziekenhuis 

Huidige bezetting: 
Hallveig Agustsdottir, Artcinema OFF OFF, Hugo Azcuy 

Castillo, Angéline Catteeuw, Sjoerd & Merlyn Paridaen, Wim de 

Maat, Nicoline van Stapele 
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Convent Huyshove 
Vanaf juli 2010 nam NUCLEO in het O.L.V. 
ter Hoyen Begijnhof een derde pand in 
gebruik. 

Het gebouw ligt op een boogscheut van 
Infirmerie en Begga Convent en omvat de 
bureau, keuken, archief en opslagruimte van 
NUCLEO en 16 ateliers.  

Locatie 
Lange Violettestraat 231, 9000 Gent - België 

Specificaties 
In beheer: vanaf juli 2010 

Renovatie door: NUCLEO vzw / OTC 

Duur renovatie: 1 maand 

Huidige bezetting: 
Patrick Benedictus, Maarten De Saeger, Jeffrey Dujardin, Tessa 

Groenewoud, Philip Henderickx,Bert Huyghe, Bardt Jaques, Pirò 

Pallaghy, Jeroen Van der Fraenen 
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Leopoldskazerne Blok E 
In juni 2006 werd Blok E van de 
Leopoldskazerne in gebruik genomen. Blok E 
van de Leopoldskazerne werd door het Gentse 
Stadsbestuur toegewezen aan NUCLEO vzw 
en vzw Repetitieruimtes. In dit pand worden 
12 ateliers voor beeldende kunstenaars en 4 
repetitieruimtes voor muzikanten 
ondergebracht. In 2004 liep hier de 
tentoonstelling Leopold. Sinds 2009 
beheert Democrazy de repetitieruimtes in het 
gebouw.  

Locatie 
Kattenberg 4, 9000 Gent - België 

Specificaties 
In beheer: sinds juli 2004 

Renovatie door: NUCLEO vzw / OTC / vzw Atoomproef 

Duur renovatie: tot mei 2006 

Vroegere functie: kazerne 

Huidige bezetting: 
Katrin Bosmans, Brantt, Linda Carrara, Isa D'hondt,Katelijne De 

Corte, Jan Delestinne, Sarah Desmet,Eyeland, Kristof Lemmens, Lieven 

Leurs, Maaike Leyn, Jo Michiels, Free Pectoor, Birde 

Vanheersynghels, Els Viaene 
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Lindenlei 
In april 2010 sloot NUCLEO met het 
Gemeenschapsonderwijs een contract af en 
heeft ze de linkervleugel van de voormalige 
Nijverheidsschool in beheer. In juni 2010 
nodigde NUCLEO 'dakloze' kunstenaars uit 
om gedurende een korte periode een atelier in 
het voormalige schoolgebouw in gebruik te 
nemen. NUCLEO voorzag noodzakelijke 
nutsvoorzieningen zoals water en electriciteit. 
In totaal werden 24 kunstenaars geselecteerd. 
Het werk dat de kunstenaars ter plekke 
maakten, werd in zijn geheel getoond als 
locatieproject IN SITU tijdens Open 
Ateliers eind 2010.  

Met het vooruitzicht op een langere 
ingebruikname werden in augustus/december 
2011 werken uitgevoerd aan het dak en sanitair 
en werd er verwarming geïnstalleerd.  

Locatie 
Lindenlei 38, 9000 Gent - België 

Specificaties 
In beheer: april 2010 

Duur renovatie: 1ste fase in 2010: 2 maanden // 2de fase 2011: 1 maand 

Vroegere functie: school 

Huidige bezetting: 
Mira Albrecht, Ben Benaouisse, Jean-Marie Bytebier, Frédéric 

Cybulski, FASE collectief,Stephanie Gildemyn, Wannes 

Goetschalckx, Bert Heytens, Thomas Huyghe, Cecilia Jaime, Niels 

Ketelers, Valery Konevin, Marjolein Labeeû,Lieven Lefere, Annouk 

Thys, Sofie Van Bossele,Arnaud Vanrafelghem, Kobe Wens, Zwart 

Wild,Simon van Parys 
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Pastorie 
De kerkfabriek gaf deze voormalige 
pastoriewoning ter beschikking. 

  

Locatie 
Sint-Jan-Baptiststraat 11, 9000 Gent - België 

Specificaties 
In beheer: 15 maart 2013 – 29 februari 2016 
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Langestraat 02 
Via Dienst vastgoedbeheer en Mattias Laga 
(Elftwelf vzw) kon NUCLEO dit leegstaande 
huis in beheer nemen. 

Locatie 
Langestraat 138, 9050 Ledeberg - België 

Specificaties 
In beheer: vanaf 1 april 2013 

Vroegere functie: huis 
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Paddenhoek 
Sogent (stadsontwikkelingsbedrijf Gent) wees 
NUCLEO een zesde pand toe: een leegstaand 
schoolgebouw aan de achterzijde van de Bank 
van de Arbeid. NUCLEO neemt het gebouw in 
beheer sinds half november 2013, dit tot eind 
2015.  

Locatie 
Paddenhoek 12, 9000 Gent - België 

Specificaties 
In beheer: 15 november 2013 

Renovatie door: NUCLEO 

Vroegere functie: schoolgebouw 

 

Huidige bezetting: 
Mario De Brabandere, Jana Van Ongevalle, Klaas Van der Linden 
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Villa De Wal 
Departement Facility Management - Dienst 
Vastgoedbeer van Stad Gent wees opnieuw 
een pand toe. NUCLEO neemt deze statige 
villa in Wondelgem in beheer vanaf 15 oktober 
2014. 

Locatie 

Botestraat 131, 9032 Wondelgem - België 

Specificaties 
In beheer: 15 oktober 2014 

Vroegere functie: dagcentrum De Wal 

 

Huidige bezetting: 
Melissa Annie B, Fen De Winter, Silvia Defrance,Ritsart Gobyn, Bert 

Joostens, Shervin Kianersi Haghighi, Marie-Fleur Lefebvre, Griet 

Musschoot,Thomas Peeters, Lore Rabaut, Ruth van Haren Noman 
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Predikherenlei 2 
Departement Facility Management - Dienst 
Vastgoedbeer van Stad Gent wees opnieuw 
een pand toe. NUCLEO deelt dit met 'Op Stap' 
- Dienst Outreachend Werken van Stad Gent. 
 
De Predikherenlei omvat 7 ateliers. 

  
Locatie 
Predikherenlei 2, 9000 Gent - 

Specificaties 
In beheer: 16 november 2015 

Vroegere functie: dienst Toerisme - administratie 

 

Huidige bezetting: 
Johan Dehollander, Johan Dehollander, Rona Kennedy, Geert 

Opsomer, Geert Opsomer,Pilootproject Tondelier, Elly Van 

Eeghem, Maarten Van den Bossche, Corry Vandermassen 
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Veeartsenij 
In november 2015 werd één vleugel van de 
voormalige Veeartsenijschool aan ons 
toegewezen door het Gemeenschapsonderwijs. 
 
Na het gebruiksklaar maken van het gebouw, 
zullen vanaf februari 2016 de eerste 
kunstenaars er hun intrek nemen. 
 
Hierin zullen in totaal 17 individuele ateliers, 
één deelatelier en de BLANCO-ruimte worden 
ondergebracht.  

Locatie 
Coupure Rechts 308, 9000 Gent - België 

Specificaties 
In beheer: 1 november 2015 

Renovatie door: NUCLEO vzw 

Duur renovatie: 2 maanden 

Vroegere functie: school 

 

Huidige bezetting: 
Leyla Aydoslu, Eddy De Buf, Samira El Khadraoui,Liesbeth 

Henderickx, Ella Littwitz, Klaas Op De Beeck, Jóhanna Kristbjörg 

Sigurdadóttir, Juanan Soria , Arnaud Tandt, VLOER 0, Sofie Van 

Aelbroeck, Ruud Van Moorleghem, Hilde Van Wambeke, Robbert Van 

Wynendaele, Louisa Vanderhaegen, Eva Vermeiren, Conrad Willems 
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5.1.  Algemene tendensen 
 
Zoals aangegeven in de inleiding van het beleidsplan toonde NUCLEO een spectaculaire groei over de 
afgelopen jaren. Deze groei loopt omgekeerd evenredig met de omvang van de toegekende subsidies. Wij 
vrezen dat de discrepantie tussen deze twee evoluties in 2017 een ongezonde vorm zal aannemen en de 
verdere werking van NUCLEO zal bedreigen. Verdere toelichting hierover geven we op p. 49 en 51. 
 
Zoals ook eerder in dit rapport aangegeven illustreren we hierbij graag een aantal algemene evoluties in 
het financieel beleid van NUCLEO. 
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5.2.  Eigen middelen uit verhuur 
 
Uitbating gebouwen was in 2015 rendabel dankzij de inkomsten van de Lindenlei en de Paddenhoek: we 
noteerden €211.000 inkomsten uit verhuur. Dit vertegenwoordigt 65% van de totale inkomsten. Na aftrek 
van alle kosten verbonden aan het beheer van de panden bleef een bedrag over van €92.000 dat werd 
ingezet voor de algemene werking, personeelskosten en projecten en werd gebruikt om de reserve verder 
aan te dikken. De meest rendabele gebouwen waren Lindenlei, Leopoldskazerne, Villa De Wal en 
Paddenhoek. 
 
In 2016 worden de huurinkomsten opgedreven naar €221.000, ofwel bijna 70% van de totale 
financiering. Hiervan rest ongeveer €75.000 voor de werking, al blijven de gebruikstermijnen van Villa 
De Wal, de Predikherenlei en later ook de Lindenlei en de Leopoldskazerne een onzekere factor. 
In 2017 dalen de huurinkomsten echter naar €197.000 wegens het wegvallen van de Paddenhoek, 
Pastorie en Predikherenlei. Deze daling kan groter zijn indien Lindenlei of Leopoldskazerne ook zouden 
wegvallen. Dit bedrag vertegenwoordigt nog steeds 67% van de totale inkomsten aangezien ook de 
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subsidie van de provincie kan wegvallen. €75.000 van deze middelen vloeit in 2017 naar de algemene 
werking. 
 
Zoals hoger aangegeven is een rendabele uitbating van gebouwen een cruciale voorwaarde om NUCLEO 
levensvatbaar te houden. De afname in subsidies betekent immers dat de tekorten daar steeds meer 
moeten worden aangevuld met onze eigen inkomstenbron, i.e. huurgelden. 
 
In de tabel hieronder geven we daarom een overzicht van onze panden, alsook een indicatie van hoe 
winstgevend of verlieslatend ze waren in 2015. Uit deze visuele voorstelling is duidelijk af te leiden dat 
de rendabiliteit van de werking sterk afhankelijk is van een beperkt aantal panden. Met name Lindenlei en 
Leopoldskazerne en Villa De Wal betekenden een grote financiële meerwaarde voor onze werking in 
2015. Het rechtstreeks gevolg hiervan is ook dat het verlies van deze panden, samen met de afname van 
de subsidies tijdens de komende jaren, een bedreiging vormt voor onze werking. 

 

 

 

 
5.3.  Subsidie werking en personeel 

 
5.3.1 Stad Gent - werkingsmiddelen 
 

Deze werkingsmiddelen komen uit de reguliere middelen voor cultuur van de Stad Gent. 
Sinds 2014 ontvangt NUCLEO geen middelen meer van het Vlaams Stedenfonds, waardoor dit bedrag 
werd vastgelegd op €80.000.  
 
Na het wegvallen van de mogelijkheid om projectsubsidie aan te vragen met het in werking treden van 
het nieuw reglement (zie 5.3.2) werd de werkingssubsidie door de Stad opgetrokken naar €85.000. Dit 
betekende een status-quo voor de werking. 
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5.3.2 Stad Gent - Projectsubsidie 

 
Vanaf 2015 trad het nieuw subsidiereglement in werking. Organisaties die reeds een werkingssubsidie 
ontvangen die de €25.000 overstijgt komen niet meer in aanmerking voor projectsubsidies. NUCLEO 
kan sinds 2015 dus geen aanvragen meer indienen. Dit werd door de Stad gecompenseerd door het 
inschrijven van een extra bedrag van €5.000 in de structurele subsidie. 

 
5.3.3 Provincie Oost-Vlaanderen – werking en personeel 

 
De subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen vormt een overlopende rekening, om cashflow problemen 
te vermijden naar aanleiding van laattijdige ontvangst van de subsidie. Dit betekent in de praktijk dat 
NUCLEO elk jaar ¾ van de middelen van het voorbije werkingsjaar gebruikt, en ¼ van de middelen die 
voor dat jaar zelf zijn toegekend. Bijvoorbeeld: reële subsidie 2015 = ¾ middelen 2014 + ¼ middelen 
2015. 
De Provincie Oost-Vlaanderen kende vanaf 2004 jaarlijks €50.000 toe voor de tewerkstelling binnen 
NUCLEO. Dit bedrag nam stelselmatig af en evolueerde naar een toelage van slechts €15.250 voor 2015! 
(Dit is het te besteden budget 2015 cf. de overlopende rekening, de effectief toegekende bedragen waren 
€18.000 voor 2014 en €7.000 voor 2015.) 
 
Hoewel dit een zeer drastische afname van de subsidiëring betekende, en dit zonder enige vorm van 
negatieve evaluatie van de werking, zijn we erin geslaagd met dit bedrag de werking te continueren en 
verder uit te bouwen.  
 
We ontvingen ondertussen informeel bericht van de provincie dat de subsidie voor 2016 nog slechts 
€7.000 zal bedragen. 
 
De middelen voor cultuur van de Provincie zullen uitdoven in 2017 en worden vanaf dan in principe naar 
de Vlaamse Gemeenschap overgeheveld. 
 
 5.3.4 Vlaamse Gemeenschap 
 
Vanaf 2017 neemt de Vlaamse Gemeenschap de middelen voor cultuur over van de provincies. 
Voor NUCLEO schuilt hierin een groot risico: het atelierbeleid werd in het verleden door de Vlaamse 
Gemeenschap als een lokale verantwoordelijkheid beschouwd. Er is weinig kans dat dit standpunt zal 
wijzigen.  
 
We vernemen dat Vlaanderen zou werken aan een decreet voor regionaal cultuurbeleid, waarin de 
werking van NUCLEO zou kunnen kaderen. Dit decreet zou in werking treden vanaf 2019 maar moet nog 
geschreven worden. Voor de werkingsjaren 2017-2018 zou men de financiering door de provincies 
kopiëren aan de hand van referentiejaar 2014. 
 
Van dit alles hebben wij momenteel geen enkele officiële bevestiging. We moeten er dan ook van uitgaan 
dat de middelen van de provincie voor de werking van NUCLEO uitdovend zijn. 
 
 
5.4.  Investeringssubsidie infrastructuur: renovatie en onderhoud 
 
Voor het renoveren, onderhouden en gebruiksklaar maken van panden die worden opgenomen in de 
werking van NUCLEO voorzag de Stad Gent van 2010 tot 2013 een jaarlijkse investeringssubsidie van 
€50.000. Vanaf 2014 werd dit teruggebracht naar €40.000 per jaar. 
 
Het resterende renovatiebudget van 2014 bedroeg €34.295,71. Samen met de subsidie van €40.000 
bracht dit het totale renovatiebudget voor 2015 op €74.295,71. Hiervan werd ongeveer €34.300 
uitgegeven. 



" " 47 

 

 

 
 

verdeling investeringen: optimalisatie versus onderhoud 

optimalisatie#

onderhoud#

overzicht optimalisatiewerken 

signalisatie#

Veeartsenijschool#

Vogelenzangpark#

Begga#Convent#

In9irmerie#

overzicht onderhoudswerken 

lindenlei#

convent#huyshove#

begga#convent#

in9irmerie#

pastorie#

paddenhoek#



" " 48 

 
 
Dit budget werd in 2015 grotendeels ingezet voor het gebruiksklaar maken van de Veeartsenijschool. 
Het gaat om een ingebruikname vergelijkbaar met de Lindenlei: opnieuw aansluiten van de 
nutsvoorzieningen, installeren van elektriciteit en verwarming, installeren van sloten en herstellen van 
deuren. Het volledige gebouw wordt ook in orde gebracht op vlak van brandveiligheid – brandblus-
apparaten, pictogrammen en noodverlichting. Verder worden kleine herstellingen aan ramen en andere 
delen van het gebouw uitgevoerd. In 2015 werd hier reeds een bedrag van €27.500 aan besteed, in 2016 
volgt nog een bijkomende investering van ongeveer €121.000 (zie p. 50). 
 
De middelen werden tevens ingezet voor signalisatie aan de gebouwen in beheer, het gebruiksklaar 
maken van Vogelenzangpark en herstellingen aan elektriciteit in het Begga Convent en de verwarming in 
het Infirmerie. 
 
De overige onderhoudswerken in de gebouwen omvatten het onderhoud van sanitair, schoorstenen, 
dakwerken bij acute lekproblemen, onderhoud van de verwarmingssystemen en vervangen en herstellen 
van sloten en sleutels, voor een bedrag van ongeveer €5.000.  
 
Er rest nog ongeveer €40.000 voor toekomstige renovatieprojecten. Samen met de toegekende €40.000 
voor 2016, brengt dit het investeringsbudget voor 2016 op €80.000. Hiermee is er dus een tekort van 
€41.000 om de werken in de Veeartsenijschool te kunnen financieren (zie p. 50).  
 
 
5.5.  Internationale werking 
 
In 2015 hebben we het residentie- en tentoonstellingsproject Meanwhile… the City ontwikkeld met de 
Poolse organisatie Laznia uit Gdansk, tijdens de Vlaamse Week in Gdansk. 
 
Hiervoor ontvingen we samen met Circa en de Centrale een budget van €40.000 van het 
stadsmarketingfonds en €10.000 van de Gentse haven (niet zichtbaar in onze begroting omdat dit via de 
boekhouding van De Centrale verliep). 
Daarnaast werd €6.000 ingezet, voorzien door SMart voor de internationale werking 2014-2015. 
 
 
5.6.  Coproductie Smart 
 
NUCLEO werkte in 2009 voor het eerst samen met SMart: de organisatie sponsorde ons voor het 
tentoonstellingsproject De Collectie. 
Na een positieve evaluatie spraken beide partijen de intentie uit om verder samen te werken via een 
coproductie. SMart voorzag €20.000 voor deze coproductie, te besteden aan het project Lindenlei en de 
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algemene werking. Voorwaarde hiervoor was een besteding via de tool “activiteit” van SMart. NUCLEO 
zorgde zelf voor een input van €10.000, wat het totale budget op €30.000 bracht.  
In 2015 bleef nog €5.750 beschikbaar, die werden besteed aan de verdere kost van de nieuwe website.  
 
 
5.7.  Een tevreden terugblik op 2015 
 
In het boekjaar 2015 noteren we een positief resultaat van €28.000. Gecumuleerd met het resultaat van 
2014 (+€46.000) betekent dit een positief resultaat van €74.000. 
"
De personeelskost lag lager (-€5.000) dan oorspronkelijk begroot wegens de verschuivingen in het team. 
 
De werking gebouwen leverde €23.000 meer op dan oorspronkelijk voorzien. Dit ligt voornamelijk aan 
het feit dat we – tegen de verwachting en begroting in – de Paddenhoek en Villa De Wal het hele jaar in 
beheer konden houden. 
Op deze manier bracht de uitbating van onze panden €92.000 op, die kon worden geïnvesteerd in de 
algemene werking. 
 
Bij de gebouwen in beheer waren opmerkelijke verschillen tov de begroting te situeren in de stookkosten 
dankzij 2 opeenvolgende zachte winters. 
 
Investeringen (renovatie, onderhoud) van de gebouwen in beheer werden in 2015 volledig ondergebracht 
onder de investeringssubsidie van Stad Gent, waardoor het geen belasting vormde voor ons 
werkingsbudget. Het gaat om €34.267. Er rest nog €40.000 om over te hevelen naar 2016 voor de 
investeringen in de Veeartsenijschool. 
 
De kosten voor het internationale project Meanwhile… the City ism Circa en Laznia uit Gdansk (PL) 
werden gefinancierd met middelen van het stadsmarketingfonds en de Gentse haven via de boekhouding 
van De Centrale. Van het budget van SMart dat hiervoor voorzien was, rest nog €5.000 om te gebruiken 
voor het project Vorig jaar in Gdansk (werktitel) in 2016. 
 
Met de resterende middelen uit de coproductie met SMart realiseerden we in 2015 onze nieuwe 
website. 
 
Enkele andere oorspronkelijk begrote projecten (prospectie, groepstentoonstelling,…) werden eveneens 
doorgeschoven naar 2016 of waren goedkoper van voorzien.  
 
Extra kosten in 2015 waren de realisatie van de nieuwe huisstijl, leegstandsbrochure en het vernieuwde 
beleidsplan (+€4.000). 
 
 
5.8.  Een bezorgde vooruitblik op 2016 en 2017 
 
In 2016 drijven we de eigen inkomsten op naar een bedrag van €221.000. De werking in 2016 wordt met 
andere woorden voor 70% gefinancierd met eigen middelen, en voor 30% met subsidies. 
 
De subsidie van Provincie Oost-Vlaanderen (in 2014 nog goed voor €20.250) daalt verder naar 
€7.000 en valt mogelijk volledig weg vanaf 2017. Zolang we geen zekerheid hebben over de 
overheveling van deze middelen naar de Vlaamse Gemeenschap moeten we hiervan uitgaan. 
 
Op het vlak van patrimonium hebben we een positief resultaat van €75.000 dat naar de algemene 
werking en projecten vloeit. Leopoldskazerne en Lindenlei blijven de grootste bron van inkomsten, 
samen met Villa De Wal en de Veeartsenijschool. 
 
We voorzien als belangrijkste projecten Vorig jaar in Gdansk (werktitel), Open Ateliers #11 in het 
najaar, kunstenaarsactiviteiten in de BLANCO ruimte, BLANCO ingrepen in de publieke ruimte en 
ontmoetingsmomenten voor de kunstenaars.  



" " 50 

We gaan in het kader van reflectie en herbronning ook op prospectie bij een aantal atelierorganisaties in 
Londen. 
 
De begroting van 2016 gaat voor €16.000 in het rood, waarbij onze reserve daalt van €74.000 naar 
€58.000. Vervolgens gaat de begroting van 2017 voor €24.000 in het rood!  
 
Dit is te wijten aan het uitdoven van de subsidie van de Provincie en het opeenvolgend verlies van de 
Paddenhoek (€10.000/jaar), de Predikherenlei (€7.500/jaar) en Villa De Wal (€13.000/jaar). Dit 
scenario gaat ervan uit dat de gebouwen in beheer tot het einde van het jaar in onze handen blijven. Een 
evt. verlies van Lindenlei (€27.500 winstgevend) of de Leopoldskazerne (€17.000 winstgevend) kunnen 
hier ronduit een rampscenario van maken. 
 
 
5.9.  Knelpunten 
 
We vallen in herhaling. Toch met volgend plaatje vatten we al het voorgaande samen. 
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De trends zijn duidelijk en werden hiervoor meermaals aangehaald. Toch stippen we hier nog de drie 
belangrijkste trends – die op elkaar inhaken – nog eens aan: 

! afname van de subsidies voor werkingsmiddelen (zie figuur op p. 43) 
! een steeds groeiende afhankelijkheid van de eigen huurinkomsten (zie figuur op p. 43) 
! sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal rendabele panden (zie figuur op p. 44) 

 
Dat onze vrees niet louter theoretisch is werkten we uit op basis van een mogelijk scenario voor 2017. 
 
Als: 
- in 2017 de Lindenlei en de Leopoldskazerne niet langer in beheer zijn 
- alle andere huidige panden (inclusief de Veeartsenijschool) zoals voorzien behouden blijven 
- de subsidiëring van de werkingsmiddelen door de Provincie Oost-Vlaanderen integraal wegvalt 
- de subsidie van de Stad Gent onveranderd blijft 
 
Dan: 
eindigt NUCLEO met een verlies van €70.000! 
 
 
Ondertussen was het verminderen van de subsidiëring van Provincie Oost-Vlaanderen tot €7.000 reeds in 
2015 te voelen; het volle gewicht van deze afname manifesteert zich echter vanaf 2016. We lopen 
bovendien het risico in 2017 geen subsidie meer toegewezen te krijgen. 
 
Op korte termijn zorgt dit voor een tekort op de begroting van 2016 van €16.000. Hiervoor moet een 
oplossing worden gezocht. De trend zet zich bovendien door in 2017. Het tekort zal dan verder vergroten, 
waarbij ook het financiële risico toeneemt gezien de werking meer en meer afhankelijk wordt van 
volatiele huurinkomsten (gezien volatiele panden). 
 
Qua personeelsbezetting vinden we 3 VTE een noodzakelijke basis voor onze stedelijke werking. Om in 
de toekomst het atelierbeleid in Gent even ambitieus waar te maken, is het noodzakelijk dat het 
personeelsbestand minstens gehandhaafd en liefst uitgebreid kan worden. We zoeken naar middelen om 
dit te kunnen realiseren. 
 
Om de werking van NUCLEO te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat er bijkomende 
werkingsmiddelen gezocht worden om een toereikend personeelsbestand te kunnen inzetten voor grote 
projecten als de Open Ateliers, tentoonstellingsprojecten (productionele medewerkers) of grootschalige 

0#

50.000#

100.000#

150.000#

200.000#

250.000#

300.000#

350.000#

2010# 2011# 2012# 2013# 2014# 2015# 2016# 2017#

Totale#werkingsmiddelen#

Huurinkomsten#

Subsidies#
werkingsmiddelen#



" " 52 

renovatieprojecten zoals de Veeartsenijschool (werfbegeleiding). Momenteel kunnen we hierin niet 
voorzien. 
 
Er rest eind 2015 nog ongeveer €40.000 investeringssubsidie voor toekomstige renovatieprojecten. 
Samen met de toegekende €40.000 voor 2016, brengt dit het investeringsbudget voor 2016 op €80.000. 
 
In 2015 werd hier reeds een bedrag van €27.500 aan de Veeartsenijschool besteed, in 2016 volgt nog een 
bijkomende investering van ongeveer €121.000. Hiermee is er dus een tekort van €41.000 om de 
werken in de Veeartsenijschool te kunnen financieren. 
  
We zullen de investeringen zelf mee financieren via het vrijmaken van provisies in onze balans voor een 
bedrag dan €20.500. Verder financieren we het onderhoud van de panden in beheer in 2016 met €8.000 
werkingsmiddelen, zodat we hiermee de investeringssubsidie niet nog meer belasten. 
Daarnaast werd aan Stad Gent gevraagd om een eenmalige bijkomende ondersteuning van €20.000 
om dit project financieel haalbaar te maken. 
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