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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 beeldende 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 waren dit 156 ruimtes met 149 
kunstenaars. 
Helaas verloren we recent en op korte tijd maar liefst 4 panden. Eind 2017 komt hier nog het verlies van 
de Leopoldskazerne bij, waardoor het aantal ruimtes tegen het eind van het jaar voor het eerst opnieuw 
dreigt te dalen naar het peil van 2014, met nog slechts 103 ruimtes in beheer. We moeten dus voluit 
inzetten op het verwerven van bijkomende atelierpanden, zowel kortlopende tijdelijke invullingen als 
meer lange termijn. 
 
NUCLEO verdiept de 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 
initiatieven als BLANCO, het project Vorig jaar in Gdańsk en Open Ateliers #11. Ook de nood aan 
productiefaciliteiten en het delen van onze expertise als kenniscentrum en laboratorium krijgen onze speciale 
aandacht. We bereiden een werkverblijf in het buitenland voor, om 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.  
 
vorig jaar in Gdansk 
 
In 2015 was NUCLEO betrokken bij de organisatie van de 'Vlaamse Week in Gdańsk'. In dit kader brachten 
verschillende kunstenaars een werkperiode door in kunstencentrum Łaźnia te Gdańsk en stelden er hun werk 
tentoon. 
Vorig jaar in Gdańsk kwam voort uit de vraag aan de kunstenaars om terug te blikken op hun residentie. 
NUCLEO onderzocht met dit project wat de impact van een residentie is op de kunstenaar als persoon, op diens 
artistieke praktijk, en hoe zo’n ervaring voort resoneert in de verdere ontwikkeling van het werk.  
Line Boogaerts, Frank Depoorter, Lore Rabaut en Els Viaene brachten elk een werkverblijf door in Gdańsk. Een 
jaar later kwamen de kunstenaars voor één week samen in de tentoonstellingsruimte in de Veeartsenijschool en 
deelden hun herinneringen aan Gdańsk, in dialoog met schrijver Oscar van den Boogaard. Gedurende de week 
werd materiaal verzameld waar een boekje van gemaakt werd in samenwerking met Topo Copy. 
 
open ateliers #1 1  
 
Voor de 11e editie van Open Ateliers op 23 oktober 2016 zetten ruim 150 kunstenaars hun atelier open op 7 
locaties in Gent.  
Bijzonder aan deze editie was dat we voor elk gebouw een 'verkenner' hebben gevraagd om op voorhand de 
ateliers te bezoeken, en daarvan verslag te doen tijdens de Open Ateliers. Kunstenaar Haider Jabbar, 
illustrator/muzikante Sarah Yu Zeebroek, theatermaakster Pascale Platel, kunstreporter Hilde Van Canneyt, 
muzikante An Pierlé, criticus Wouter Hillaert en de curatoren van Croxhapox brachten elk vanuit hun eigen 
medium verslag uit over hun ervaringen in de ateliers.  
We gaat uit van een 2.000-tal bezoekers verspreid over de dag en kunnen dus spreken van een groot succes.  
 
Veeartsenijschool 
 
Half februari namen we – na een grootschalige renovatie van het gebouw – de Veeartsenijschool in gebruik. Het 
betrof een ingebruikname vergelijkbaar met de Lindenlei, waarbij we grote werken hebben uitgevoerd om het 
gebouw gebruiksklaar te maken. Stad Gent kende voor deze realisatie een eenmalige bijkomende 
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investeringssubsidie toe van €20.000. We hebben de investering ook zelf mee gefinancierd voor een bedrag van 
€23.000. 
 
Het project vergde veel extra inzet van het team op vlak van planning, indeling van het gebouw, begroting van 
de werken, werfopvolging, plaatsbezoeken met kunstenaars, etc.  
De officiële opening vond plaats op 19 maart in aanwezigheid van Schepen Storms. We hebben er 18 ateliers, 4 
stockageruimtes, 1 deelatelier met 13 personen en collectieven (Vloer 0) en de tentoonstellingsruimte van 
BLANCO in onder gebracht. 
 
BLANCO 
 
BLANCO is de platformfunctie van NUCLEO en biedt een venster op het werk van de bij NUCLEO residerende 
kunstenaars, met aandacht voor experiment, reflectie, ontmoeting en presentatie. 
 
De tentoonstellingsruimte van BLANCO verhuisde in 2016 van de Paddenhoek naar de Veeartsenijschool. Om 
de zaal in de Veeartsenijschool gebruiksklaar te maken ontwikkelden we i.s.m. kunstenaar/ architect Olivier 
Goethals een ‘module’, een ingreep die de ruimte transformeert tot een presentatieplek geschikt voor beeldende 
kunst. 
In 2016 stelden 21 NUCLEO-kunstenaars tentoon, waarvan 7 keer in samenwerking met een externe kunstenaar, 
werden 9 try-outs zonder publiek georganiseerd, vond 1 groepstentoonstelling plaats en 1 lezing. De vraag blijft 
nog steeds overweldigend: de ruimte is al volledig volgeboekt tot eind 2017.  
 
BLANCO treedt ook buiten de eigen muren en 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 gebeurt met projecten in DOK, de muur in de Tweebruggenstraat en de 
vitrines aan het Stadhuis. 
 
Voor 2017 stelt NUCLEO zich kandidaat als medebeheerder van de tijdelijke invulling voor de voormalige 
stadsbibliotheek, samen met Timelab, Democrazy, KERK en TOTUM. BLANCO zal enkele kunstenaars een 
ingreep in het gebouw laten doen.  
 
 
NIEUW  IN 2017 
 
2017 wordt één van de meest actieve en innovatieve werkingsjaren ooit. We hebben verschillende nieuwe 
beleidspistes ontwikkeld om de kunstenaarspraktijk bijkomend te ondersteunen en actief een breed 
ondersteunend kunstenaarsbeleid te voeren. 
 
LOKAAL KUNSTENAARSBELEID 
 
Op lokaal vlak wil NUCLEO, indien genoeg draagvlak bij de verschillende actoren en de Stad, het initiatief 
nemen om samen met de sector te komen tot een gemeenschappelijk gedragen adviesnota voor een geïntegreerd 
kunsten- en kunstenaarsbeleid. Het is een realiteit dat voor veel jonge kunstenaars Brussel lonkt als ideale 
werkomgeving. Om te zorgen dat Gent een aantrekkelijke stad blijft voor kunstenaars is er nood aan een sterk 
kunsten- en kunstenaarsbeleid van de Stad Gent. Overleg tussen de verschillende spelers is nodig om tot een 
gedragen advies aan de stad te komen over noden en voorwaarden. 
 
Case: Samenwerking met ESA (Leeds) en NAC (Rotterdam) 
Om kunstenaars te ondersteunen om op nieuwe manieren een duurzame artistieke praktijk uit te bouwen dienden 
we een dossier in voor een COOP-I Europees samenwerkingsproject (3 jaar) met de organisaties ESA uit Leeds 
en NAC uit Rotterdam bij Creative Europe. Het project is gericht op het ontwikkelen van duurzame artistieke 
praktijken voorbij de traditionele werk- en presentatiemodellen. 
Dit project omvat een residentiewerking, waarbij elke organisatie jaarlijks 1 maand lang 3 kunstenaars ontvangt 
vanuit de partnerorganisaties. Het resultaat is een "reizende residentie" met 3 kunstenaars die in totaal 3 maanden 
resideren bij de 3 partnerorganisaties - en dus alle gelegenheid hebben om samen te werken. 
De samenwerking met deze partners is voor NUCLEO bijzonder interessant omdat het gaat om 3 zeer 
gelijkaardige organisaties waartussen een boeiende uitwisseling van informatie en knowhow kan ontstaan over 
hoe organisaties kunstenaars kunnen ondersteunen in het uitbouwen van hun artistieke praktijk, oa aan de hand 
van een onderzoek en jaarlijks symposium. 
 
Indien de Europese subsidie wordt toegekend moeten we zoeken naar een jaarlijks bedrag van €10.000 
om dit project te kunnen realiseren. 
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INTERNAT IONAAL (MAAR OOK LOKAAL):  EEN stadsresident ie VOOR GENT 
 
Met het idee van het ontwikkelen van een ‘kunstenaarshotel’ in Gent heeft NUCLEO de ambitie om de lokale 
atelierwerking uit te breiden naar het aanbieden van werk- en verblijfmogelijkheid voor internationale 
kunstenaars en curatoren, gedragen door een samenwerkingsverband van Gentse organisaties in de beeldende 
kunst. Hiermee bouwt NUCLEO voort op haar kerntaak (het aanbieden van kwalitatieve en betaalbare ateliers) 
en trekt dit door naar het internationale vlak. Zo kan de voedingsbodem ontstaan voor een actiever internationaal 
verkeer en kennisdeling en solidariteit tussen grote en gevestigde organisaties en kleinere en jongere 
kunstinitiatieven - en dus een sterker beeldende kunstenveld.  
 
We kijken hiervoor uit naar een specifieke locatie: een centraal gelegen pand met een zekere uitstraling, 
beschikbaar voor langere termijn, met mogelijkheid tot het inrichten van verblijfplaatsen en salon of 
ontmoetingsruimte, geïntegreerd in pand met een aantal kunstenaarsateliers en ingebed in de werking van 
NUCLEO. 
 
REGIONAAL ONDERSTEUNEND KUNSTENAARSBELEID 
 
Op regionaal niveau investeert NUCLEO in een bovenlokaal ondersteunend kunstenaarsbeleid in samenwerking 
met atelierorganisaties uit andere steden. We willen met vereende krachten een antwoord bieden op de vele 
vragen van buitenaf en in kunnen gaan op opportuniteiten van buiten de steden. Een functioneel netwerk 
versterkt de partners door het uitwisselen van informatie en expertise.  
 
Case: SOLO – zomerresidentie Machelen-aan-de-Leie 
Vanuit gedeelde noden en verenigd kunnen ontstaat nu een eerste concreet project, naar aanleiding van een 
leegstaande kapel in Machelen-aan-de-Leie die aan NUCLEO werd aangeboden NUCLEO legde de 
opportuniteit voor aan collega organisaties Studio Start uit Antwerpen en CAS-CO uit Leuven. Het resultaat is 
een zomerresidentie, SOLO, die in 2017 3 kunstenaarspraktijken zal ondersteunen door middel van een 
werkverblijf in het landelijke Machelen en zichtbaarheid voor het ontwikkelde werk. Het project vindt plaats in 
alliantie met het Roger Raveel museum, dat het lokale aanspreekpunt is voor de gastkunstenaars en het project 
meeneemt in de communicatie van het museum. De samenwerking tussen de Vlaamse atelierorganisaties en de 
alliantie met het Raveelmuseum bieden een garantie voor een bovenlokale zichtbaarheid van het 
residentieprogramma.  
 
Voor de realisaties van 2017 richten we een aanvraag van projectsubsidie naar de respectievelijke 
provincies van de deelnemende organisaties. In 2018 willen we aanspraak maken op Vlaamse 
projectsubsidies. 
 
 
Patrimonium & de lange termijn 
 
Het recente verlies van 39 ateliers maakt dat we in de loop van 2017 volop moeten 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.  
Maar NUCLEO wil ook streven naar een actiever, voorspelbaarder en beheersbaarder patrimonium. 
We blijven 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 het leegstandsregister actief prospecteren naar panden die 
op langere termijn leeg blijven. Om de lijst met volledige adressen te kunnen verkrijgen van Stad Gent wordt een 
overeenkomst gegevensuitwisseling met de Stad afgesloten. 
We zullen hiervoor een freelance medewerker inschakelen met specifieke expertise in dit veld en de juiste 
contacten op de immobiliën markt. 
 
Op zoek naar eigen vastgoed 
 
Door de gestage afname van subsidies werd NUCLEO de afgelopen jaren steeds meer afhankelijk van 
huurinkomsten en daardoor van een beperkt aantal rendabele panden. Ondertussen neemt het vastgoedaanbod 
van Stad Gent en sogent stelselmatig af en is er steeds minder leegstand in Gent. 
Deze analyse dwingt ons om eigen patrimonium te verwerven, naast het beheren van tijdelijk leegstaande 
panden. Het huidige en toekomstige verlies van verschillende rendabele panden maken de urgentie hiervan nog 
groter. 
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We zoeken specifiek naar een pand in de periferie met een industriële achtergrond (compartimenteerbaar 
magazijn of bedrijfspand) van 1.500 m2 of meer, waarin we minimaal 40 à 50 ateliers kunnen vestigen.  
 
Momenteel onderzoeken we een concrete case in de Achterstraat in Sint-Amandsberg naar haalbaarheid 
en financiering. 
 
 
De financiële rode draad 
 
Het moge duidelijk zijn: de ambitie, visie en dadendrang van NUCLEO is groot. We kenden een spectaculaire 
groei over de afgelopen jaren, die omgekeerd evenredig was aan de omvang van de toegekende subsidies.  
Hierdoor werden we in toenemende mate afhankelijk van eigen inkomsten uit verhuur. In 2016 hebben we maar 
liefst 70% van onze werkingsmiddelen hieruit geput. Het opeenvolgend verlies van een reeks rendabele 
panden doet het volume aan eigen inkomsten momenteel echter drastisch afnemen, een verschil van 
€52.000 gespreid over nauwelijks meer dan 1 jaar. 
 
Wanneer we de netto inkomsten per pand bekijken zien we grote verschillen. Enkel de panden waar relatief 
weinig of geen huur voor wordt betaald en die een zekere omvang hebben, kunnen wegen op de begroting 
met een netto inkomst van €10.000 tot €15.000 of meer bij enkele zeer grote panden. In de praktijk gaat 
het om de panden van Stad Gent, sogent en het Gemeenschapsonderwijs. 
 
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 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.  
Aangezien het vastgoedaanbod van Stad Gent en sogent gestaag afneemt, en er in het algemeen steeds 
minder leegstand in de stad aanwezig is, is het bijzonder onwaarschijnlijk dat wij onze werking op deze 
manier zullen kunnen blijven financieren. We zullen waarschijnlijk terugkeren naar de situatie van 2010 en 
eerder, waarbij er slechts gestreefd kan worden naar een break-even per gebouw. De transfer van gebouwen 
naar werking, in 2016 nog goed voor €105.000, zal maw opdrogen. We zien in 2017 reeds een daling naar 
€79.000, in 2018 zet deze evolutie door met een bedrag van nog slechts €65.000. 
 
In cijfers vertaald: in 2017 wordt een begroting ingediend waar gemikt wordt op een beperking van het 
verlies tot €25.000. Hiervoor moet een oplossing worden gezocht. De trend zet zich bovendien door in 
2018. Het tekort zal dan verder vergroten tot €40.000, waarbij ook het financiële risico toeneemt gezien 
de werking meer en meer afhankelijk wordt van volatiele huurinkomsten (gezien volatiele panden). 
 
Daarom is het noodzakelijk ons beleid als volgt te heroriënteren: we moeten meer patrimonium voor de 
lange termijn beheren om meer stabiliteit te verwerven, we moeten eigen vastgoed verwerven en we 
moeten meer subsidie verwerven om de werking duurzaam te financieren. 
 
 
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 werd in maart 2016 realiteit. 
 
Ondanks de precaire financiële situatie willen 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. 
 
We vertrouwen erop dat de ondersteunende overheden deze droom met ons willen delen. De Stad Gent blijft 
hierin onze natuurlijke partner, terwijl de overdracht van de bevoegdheid cultuur van de Provincie Oost-
Vlaanderen naar de Vlaamse Gemeenschap cruciaal is om onze toekomst te kunnen verzekeren. 
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DIT  IS  NUCLEO 
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1 . 1 .  Miss ie 

 Miss ie 
 
NUCLEO ontwikkelt kwaliteitsvolle en betaalbare ateliers in Gent en omgeving voor 
beeldende 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, 
kennisdeling 
kunstenaars via 
workshops 

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, Veneco,… 

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

LUCA Arts Studio Start, Cas-
co Leuven; 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 sociaal-ecologische 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 
kunstenaars 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 2017 wordt geïmplementeerd is 
toegevoegd als bijlage 2.  
 
 
1 .3.  Ons team 
 

- Marjoleine Maes (FT - 4/5): coördinator 
7 maart – 13 november 2016: ziekteverlof en zwangerschapsverlof 

 
- Sofie Lattré (FT): stafmedewerker 
- Jonas Nachtergaele (3/5): coördinator BLANCO 

 
- Danielle van Zuijlen (4/5): zakelijk medewerker - vervangingsopdracht 7 maart – 14 november 
- Danielle van Zuijlen (3/5): zakelijk medewerken – overdracht 14 november – 31 december 
- Danielle van Zuijlen (1/5): freelance medewerker (internationale) samenwerkingsprojecten 2017 

 
 
Overz icht 2016-2017 
 

 
 
Marjoleine werkte in 2016 initieel voltijds. Op doktersadvies bleef Marjoleine thuis vanaf 7 maart 2016 wegens 
een nieuwe zwangerschap. Zij ging half november opnieuw aan de slag. 
Gedurende deze periode werd Marjoleine vervangen door Danielle van Zuijlen. Danielle bleef tot het einde van 
het jaar nog 3/5 aan het werk om een vlotte overgang te verzekeren. 
Vanaf 1 januari 2017 blijft Danielle betrokken als freelance medewerker (internationale) samenwerkings-
projecten op 1/5 basis. 
 

156 KUNSTENAARS OP 1  JANUARI 2017 

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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1 . 4 .  Onze Raad van Bestuur 
 
 
Naam Background 
Mieke De Wulf zakelijk leider Artcinema OFFoff 
Sam Eggermont voorzitter                               zakelijk leider KUNSTENPUNT 
Dieter Honoré ondernemer, jurist, coach 
Thierry Lagrange IR architect 
Mieke Mels artistic research, curator, editor Mu.ZEE Oostende 
Dylan Peere financieel verantwoordelijke CAW Oost-Vlaanderen 
Sara Peeters PR en communicatie Interreg 
Marc Vanborm voormalig zakelijk leider 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 VERDIEPEND 2016 in vogelvlucht 
 
2016 bouwde verder op de genomen initiatieven van 2015 en was een jaar van continuïteit en verdieping. De 
nieuwe richting die we insloegen met de initiatie van BLANCO werd verder uitgediept en verfijnd. We hebben 
ook verder ingezet op de actiepunten die in 2015 naar voor werden geschoven. 
 
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 10. 
Hierna lichten we graag nog even toe hoe we aan elk van deze doelstellingen een concrete invulling gaven in 
2016. 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 2016. De opening van de 
Veeartsenijschool, Vorig jaar in Gdańsk en Open Ateliers #11 zijn de belangrijkste verwezenlijkingen. 
 

- 20/01: deelname denktank Tijdelijke Leegstandsinvulling Dampoortstraat georganiseerd door Graffiti 
vzw & Wisper 

- 01/02: toewijzingscommissie 
- 15/02: bewonersvergadering Veeartsenijschool 
- 15/02: start verhuring Veeartsenijschool 
- 15/02: start vervangingsopdracht Danielle van Zuijlen 
- 17/02: Refill – speedpresentatie @ In De Ruimte 
- 18/02: Raad van Bestuur 
- 22-25/02: prospectie Londen 
- 29/02: ontruiming Pastorie 
- 07/03: start ziekteverlof Marjoleine Maes 
- 19/03: opening Veeartsenijschool 
- 22/03: advies aan Koen Massé – Ronse i.v.m. atelierbeleid 
- 01-09/04: werkperiode Vorig jaar in Gdańsk 
- 09-16/04:tentoonstelling Vorig jaar in Gdańsk 
- 16/04: publicatie Vorig jaar in Gdańsk 
- 25/04: toewijzingscommissie 
- 28/04: Raad van Bestuur 
- 11/05: workshop Kunstenloket “Zelfredzaamheid van de Kunstenaar” 
- 07/06: Trefdag Gentse Cultuursector 
- 23/06: Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 
- 28/06: bezoek IABR–2016–THE NEXT ECONOMY Rotterdam (DOKbewoners) “Stad van de 

Toekomst”  
- 04/07: toewijzingscommissie 
- 07/07: NUCLEO puur NUCLEO @ Convent Huyshove 
- 29/08: sessie Kunstendecreet Kunstenpunt: projectsubsidies 
- 12/09: advies aan Totum, tijdelijke invulling Gent 
- 14/09: advies aan Het Entrepot Brugge – Laurens Mariën 
- 22/09: Raad van Bestuur 
- 23/10: Open Ateliers #11 
- 31/10: BYICAA –Beijing Youth International Culture and Arts Association- Beijing op bezoek  
- 10/11: meeting met ESA (Leeds) en NAC (Rotterdam) ivm samenwerkingsproject 
- 14/11: Marjoleine Maes terug op kantoor 
- 17/11: Raad van Bestuur 
- 23/11: indiening Creative Europe Cooperation project small scale (samenwerking ESA – NAC – 

NUCLEO) 
- 21/11: brainstorm Gent Matinees  
- 30/11: deelname Winterschool Kunstenloket: Culture & Finance 
- 31/12: ontruiming Predikherenlei 
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2.2  NUCLEO als “duurzame” broedplaats voor de professionele kunstenaar 
 
Begin 2016 beschikte NUCLEO over 10 gebouwen en 134 ruimtes, opnieuw een stijging tov 2015. Na 
de ingebruikname van de Veeartsenijschool piekte dit naar 156 ruimtes.  
 
In 2016 kreeg NUCLEO 94 nieuwe inschrijvingen van kunstenaars tegenover 115 in 2015 en 95 in 2014. 
Het aantal inschrijvingen blijft dus continu erg hoog. 
Aan 15 kunstenaars van de wachtlijst werd een atelier toegewezen in 2016 en 17 kunstenaars in residentie 
verhuisden binnen de gebouwen van NUCLEO. Dit betekent een totaal van 32 toewijzingen, tov 40 in 
2015 en 38 in 2014. 
Begin 2017 staan nog verhuizen gepland van 32 individuele kunstenaars die hun atelier in Villa De Wal 
en de Paddenhoek moeten verlaten. 
 
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.  
 
Half februari namen we – na een grootschalige renovatie van het gebouw – de Veeartsenijschool in 
gebruik. Het betrof 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 installaties blijven contractueel eigendom 
van NUCLEO en worden door ons weer meegenomen na het verlaten van het pand (eveneens cf. 
Lindenlei). Stad Gent kende voor deze realisatie een eenmalige bijkomende investeringssubsidie toe van 
€20.000. Hier tegenover stelden we een financiering met eigen middelen van €23.000. 
Het project vergde veel extra inzet van het team op vlak van planning, indeling van het gebouw, 
begroting van de werken, werfopvolging, plaatsbezoeken met kunstenaars, etc.  
De officiële opening vond plaats op 19 maart in aanwezigheid van Schepen Storms. We konden er 18 
ateliers, 4 stockageruimtes, 1 deelatelier met 13 personen en collectieven (Vloer 0) en de 
tentoonstellingsruimte BLANCO in onderbrengen. 
We organiseerden in dezelfde periode ook een bewonersvergadering met alle nieuwe gebruikers van het 
gebouw om alles in goede banen te leiden. 
 
Eind februari moesten we de Pastorie ontruimen, waardoor 8 ateliers uit ons bestand verdwenen. 
Eind december verlieten we eveneens de Predikherenlei, een pand met 9 ateliers. 
 
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 
wordt een maandelijkse opname gedaan van alle meterstanden om het verbruik in alle panden nauwgezet 
te monitoren. De kunstenaars werden systematisch geïnformeerd wanneer de meterstanden erg hoog 
bleken om zo gezamenlijk te bekijken wat de oorzaak was van dit hoge verbruik. 
Op de Algemene Vergadering van Greentrack in november schreven we ons in voor energie-audits die de 
Stad Gent ondersteunt via Emaze. We kregen akkoord om begin 2017 op 3 locaties een audit te laten 
uitvoeren. 
 
De vraag kwam vanuit de Stad (Yilmaz Koçak) hoe wij kunstenaars met een migratieachtergrond kunnen 
ondersteunen vanuit NUCLEO. Gezien NUCLEO werkt met een Toewijzingscommissie en deze de 
kwaliteitsnorm van de dossiers bewaakt, kunnen we hier niet van afstappen. We zullen ons wel extra 
engageren bij het begeleiden van de aanvragen.  
 
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. 
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2.3  Springplank funct ie:  art ist iek netwerk 
 
Zoals elk jaar was NUCLEO ook in 2016 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 Eddy De Buf, Pirò Pallaghy en Stephanie Van de Velde tentoon, 
• via Facebook en Twitter werd meer dan ooit aandacht gegeven aan alle nieuwe initiatieven. We 

deelden meer dan 300 evenementen op Facebook met een bereik van 2.900 volgers, 
• we verspreidden 113 initiatieven van de NUCLEO-residenten op de agenda van onze website, 
• NUCLEO puur NUCLEO bleef in 2016 een vaste waarde met een edities in Convent Huyshove 

om de kunstenaars in staat te stellen elkaars atelier te bezichtigen, 
• we bouwden BLANCO verder uit met een nieuwe ruimte in de Veeartsenijschool en enkele 

nieuwe initiatieven op locatie (zie p. 14). 
 
Naast dit alles zetten we graag onze werking in de Lindenlei in de verf. 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 is 
een plek waar dit kan.  
De projectruimtes in de Lindenlei boden in 2016 plaats aan Hans Ruebens (solotentoonstelling), LUCA 
Mixed Media (presentatie bachelorproef), Zwart Wild (expo The Act of Staring at the Sun), Wisper 
(repetities en toonweekends opleidingen), Art Cinema OFFoff (voorstelling), klassiek ensemble Bel Ayre 
(opnames cd A Canzone ‘e Partenope), A team productions (opnames kortfilm Anders), Sint-
Lucasacademie (tentoonstelling 13 kunstenaars ), An Pierlé (werkweek NUCLEO’s Open Ateliers #11), 
Jo Michiels, Isa D’Hondt, Inge Deketelaere en Steven Galle (groepstentoonstelling), Guy Slabbinck 
(werkruimte + tentoonstelling), Studio Orka (repetities + opbouw herneming Carrara) en LUCA 
Architectuur (presentatie bachelorstudenten). 
 
Door de plotse verlenging van het gebruik van de Paddenhoek, konden we een aantal projectaanvragen 
een plek bieden. Hier vonden opnames van een videoclip van danser Lowie Deseyne en 2 presentaties 
van studenten LUCA plaats (Bachelorjury KASK en Masterjury Installatiekunst Sint-Lucas). 
 
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:  product iefaciliteiten 
 
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. Stephanie Gildemyn deed een beroep op het glas- en 
keramiekatelier en Louisa Vanderhaegen maakte gebruik van het bronsatelier. 
 
 
2 .5  Kenniscentrum en laboratorium 
 
In 2016 mochten wij opnieuw 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. 
NUCLEO werd ook in 2016 opgezocht door externe organisaties om onze kennis te delen. Zo hebben 
initiatieven uit Ronse en Brugge (Het Entrepot) ons dit jaar geraadpleegd voor advies.  
 
Verder waren we gesprekspartner ivm tijdelijke invulling in het kader van het Refill traject van Stad 
Gent, waar we onze werking gepresenteerd hebben aan allerhande internationale gasten tijdens een 
meeting op 17/02 bij In De Ruimte, verschillende ontmoetingsmomenten van tijdelijke invullers 
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bijwoonden en deelnamen aan de leerreis “Werken met ruimte in de stad” in het Muntpunt in Brussel op 
26/08. 
We waren ook betrokken tijdens een brainstorm ivm een tijdelijk kunstproject in de Dampoortstraat en 
ivm de toekomstplannen voor Gent Matinees. 
 
Omdat we ons blikveld permanent willen verruimen gingen we samen met Studio Start op prospectie naar 
Londen van 22 tem 25 februari, waar we een bezoek brachten aan 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/  
 
Begin oktober waren er de eerste contacten met East Street Arts (Leeds) en Nieuw Ateliers Charlois 
(Rotterdam). Na een ontmoeting in Gent werd besloten om een subsidieaanvraag voor een 
samenwerkingsproject in te dienen onder Creative Europe Cooperation project small scale. (zie 2017) 
http://eaststreetarts.org.uk 
http://stichting-nac.nl/cms/about/pfitem.php?iid=7&lng=NL  
 
 
2.6  BLANCO 
http://www.nucleo.be/blanco  
 
We beslisten ook in 2016 om vol in te zetten op de ontwikkeling van BLANCO: de overkoepelende naam 
voor de platformfunctie van NUCLEO. We willen hiermee plaats bieden aan een constante stroom van 
activiteiten. Dit sluit opnieuw nauw aan bij de ambitie van Gent om een vrijhaven te zijn voor jong (in 
ons geval artistiek) geweld.  
 
BLANCO is de noemer waaronder NUCLEO haar platformfunctie uitbouwt. Het biedt een venster 
op het werk van de bij NUCLEO residerende kunstenaars, met aandacht voor experiment, 
reflectie, ontmoeting 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 presentat ieplek 
NUCLEO stelt een lege ruimte als kunstplatform ter beschikking, die in februari verhuisde van de 
Paddenhoek naar de Veeartsenijschool. Om de zaal in de Veeartsenijschool gebruiksklaar te maken 
ontwikkelden we i.s.m. kunstenaar/architect Olivier Goethals een ‘module’, een ingreep die de ruimte 
transformeert tot een presentatieplek geschikt voor beeldende kunst. 
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. Ze worden gestimuleerd in dialoog te gaan met de buitenwereld en in ook 
samenwerkingen aan te gaan met kunstenaars en curatoren van buiten NUCLEO. 
 
In 2016 stelden 21 NUCLEO-kunstenaars tentoon, waarvan 7 keer in samenwerking met een externe 
kunstenaar, werden 9 try-outs zonder publiek georganiseerd, vond 1 groepstentoonstelling plaats en 1 
lezing. 
 
Programma BLANCO 2016: E= Expo / T=Try-out / P=Performance 
#32 – 04/01-14/01: Leen Van Tichelen & Karen Vermeren: Circumscription — E 
#33 – 25/01 - 31/01: Meindert Peirens: New York, New York— E 
#34 – 01/02 – 10-02: Topo Copy: Stock ‘o Copy— E 
#35 – 08/02 – 14/02: Pirò Pallaghy: Pink House – T 
#36 – 07/03-14/03: Elisabeth Van Dam: Wuthering — E + P 
 
19/03: OPENING VEEARTSENIJSCHOOL EN NIEUWE BLANCO RUIMTE 
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#37 – 21/03 – 28/03: Klaas Op de Beeck & Fen De Winter: Een bakje troost — E 
 
01/04-09/04: werkperiode Vorig jaar in Gdańsk 
09/04 – 17/04: tentoonstelling Vorig jaar in Gdańsk 
 
#38 – 21/04: lezing over Japanse architectuur door Arnaud Tandt: Witte Schaduwen 
#39 – 05/05 – 09/05: Free Pectoor & Katleen Ramboer: DUOVERSITY - E 
#40 – 10/05 – 16/05: Hallveig Agustdottir: Hljóð, n. sound; silence - E 
#41 – 17/05 – 23/05: Ann Decaestecker & Alexandra Jaquet: Knooppunt - E 
#42 – 19/05 – 30/05: Ella Vandenbussche - T 
#43 – 30/05 – 11/06: Wannes Goetschalckx - T 
#44 – 31/05 – 06/06: Rags: groepstentoonstelling met 48 kunstenaars 
#45 – 07-06 – 21/06: Emma Van Roey – E 
#46 - 13/06 – 19/06: Jo Michiels: Anteros – E 
#47 – 20/06 – 04/07: Isa D’Hondt & Inge Decuypere: BEYOND & BACK – E 
#48 – 05/07 – 18/07: Anneleen De Causemaecker – T 
#49 – 13/07 – 19/07: Jo Michiels: - E 
#50 – 18/07 – 22/07: Isa D’Hondt – T 
#51 – 23/07 – 07/08: Stephanie Gildemyn – T 
#52 – 09/08 – 14/08: Marie-Fleur Lefebvre – T 
#53 – 30/08 – 04/09: Marie-Fleur Lefebvre – T 
#54 – 05/09 – 18/09: Thierry Mortier : Verboten für Glaübige– E 
#55 – 19/09 – 03/10: Leen Van Tichelen: BASE – E 
#56 – 03/10 – 17/10: Klaas Van der Linden: Voyage – E 
 
23/10: Open Ateliers #11: Gastkunstenaar William Ludwig Lutgens door Croxhapox 
 
#57 – 25/10 – 30/10: Stephanie Van de Velde: Insatiable Desire // een beeldverhaal - T 
#58 – 01/11-11/11: Jeroen Van der Fraenen: They talk like blind men and an elephant – E 
#59 – 14/11 – 20/11: Pirò Pallaghy & Eddy De Buf: In search of a place and butterflies – E 
#60 – 22/11 – 05/12: Brantt: Construction – E 
#61 – 06/12 – 20/12: Stephanie Gildemyn – T 
#62 – 21/12 – 08/01/17: Melissa Annie B & Christine Roggeman: Wild land  - E 
 
 
BLANCO op locat ie 
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 kaderde 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 
 

! BLANCO als DOKbewoner 
Gedurende het zomerseizoen van DOK (de tijdelijke invulling en 'creatieve hotspot' aan de oude dokken 
in Gent) gaf BLANCO in 2016 maandelijks drie ramen aan de zijkant van de kantine als canvas aan een 
andere kunstenaar. Deze ramen liggen aan de waterkant en zijn ook zichtbaar vanaf de andere kade aan de 
ring. 
Zo kwamen tijdens het zomerseizoen 5 kunstenaars aan bod: Elisabeth Van Dam met IN LOVE, Chiara 
Lammens, Guy Slabbinck met Scramble for Africa, Linda Carrara met FALSE CARRARA MARBLE  en 
Eric vande Pitte met Marcelle fait une petite danse sur un air populaire. 
 

! BLANCO de muur,  Tweebruggenstraat 
In 2016 trok BLANCO ook de straat op en gaf een jaar lang elke 4 maand een nieuwe artistieke invulling 
aan een muur op de gevel van Hotelschool Gent in de Tweebruggenstraat. Schilder Niels Ketelers beet de 
spits af in januari met een abstracte, geometrische compositie. We kregen er nadien nog werk te zien van 
Eva Vermeiren en Jo Michiels met NAKED. �� 
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! BLANCO de v itrine,  Stadhuis 
Aan de zijgevel van het Gentse Stadhuis hangen enkele houten vitrinekastjes, de voormalige 
mededelingskasten. Vanaf het voorjaar 2016 liet BLANCO ze 3 maal per jaar invullen door een andere 
kunstenaar, die er een boodschap of visuele mededeling aan de bevolking formuleerde.  
Op 10 maart presenteerden we de eerste realisatie van Ben Benaouisse tijdens de aftrap van het cultureel 
themajaar “Kunst op Straat” met het werk Ik herinner mij.... Nadien kwamen Elly Van Eeghem met A 
glimps of where we’re going, Nicoline van Stapele met SAY NO MORE en Saar De Buysere met What 
you see is not what you get aan bod. 
 

! BLANCO SUBBACULTCHA 
Op onregelmatige basis selecteert BLANCO de Featured Artist in het Subbacultcha! Belgium magazine.  
April 2016: Liesbeth Hendrickx 
Oktober 2016: Tessa Groenewoud 
 
 
2.7  vorig jaar in GdaNsk 
https://www.nucleo.be/project/index/nl/153 
 
Achtergrond: in 2015 was NUCLEO betrokken bij de organisatie van de 'Vlaamse Week in Gdańsk'. In 
dit kader brachten verschillende kunstenaars een werkperiode door in Gdańsk en een tentoonstelling van 
hun werk vond plaats in kunstencentrum Łaźnia. 
 
Vorig jaar in Gdańsk kwam voort uit de vraag aan de kunstenaars om terug te blikken op hun residentie. 
NUCLEO onderzocht met dit project wat de impact van een residentie is op de kunstenaar als persoon, op 
diens artistieke praktijk, en hoe zo’n ervaring voort resoneert in de verdere ontwikkeling van het werk.  
 
Line Boogaerts Frank Depoorter, Lore Rabaut en Els Viaene brachten elk een werkverblijf door in 
Gdańsk. 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. 
 
Een jaar later kwamen de kunstenaars voor één week samen in de tentoonstellingsruimte in de 
Veeartsenijschool en deelden hun herinneringen aan Gdańsk, in dialoog met schrijver Oscar van den 
Boogaard. 
De week startte met materiaal dat de kunstenaars meenamen uit Gdańsk, en met een grote tafel. Ook was 
er een typemachine, waarmee herinneringen en dialogen werden vastgelegd. 
De kunstenaars 'adopteerden' herinneringen van elkaar, en maakten een vertaling van wat er niet meer is 
in beeld en geluid. Herinneringen vloeiden ineen met beelden en geluiden in de ruimte in Gent. 
Gedurende de week passeerden een aantal gasten, waaronder Bart Verschaffel (architectuurtheoreticus, 
cultuurfilosoof) en de Pools-Vlaamse filosofe en schrijfster Alicja Gescinska. Het resultaat van een week 
samen werken, praten en reageren op elkaar was te zien in de tentoonstellingsruimte. 
De dialoog werd tijdens de opening voortgezet met het publiek aan tafel, in een gesprek onder leiding van 
Oscar van den Boogaard. 
Gedurende de week werd materiaal verzameld waar een boekje van gemaakt werd in samenwerking met 
Topo Copy. 
 
Line Boogaerts, Frank Depoorter, Lore Rabaut en Els Viaene in dialoog met Oscar van den 
Boogaard 
Een jaar geleden. �Vier Belgische kunstenaars doen een residentie in Gdańsk. � Ze maken nieuw werk en 
stellen ten toon.� Een jaar later. � Ze komen opnieuw samen. � Eén ruimte, één week. � In Gent. � Een 
herinnering, een reconstructie, een interpretatie, een samenwerking. � Een schrijfmachine. � In gesprek met 
een schrijver. 
 
Opening: zaterdag 9 april om 16 uur in aanwezigheid van de Schepen van Cultuur Annelies Storms. 
Aansluitend een tafelgesprek tussen de kunstenaars en Oscar van den Boogaard 
Finissage: zaterdag 16 april om 16 uur - presentatie van kleine publicatie 
Op de opening waren zo’n 150 bezoekers, gedurende de ganse week een kleine 300. 
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2 .8  OPEN ATELIERS #1 1  
 
Voor de 11e editie van Open Ateliers op 23 oktober 2016 zetten ruim 150 kunstenaars hun atelier open, 
op 7 locaties in Gent.  
 
Bijzonder aan deze editie is dat we voor elk gebouw een 'verkenner' hebben gevraagd om op voorhand 
de ateliers te bezoeken, en daarvan verslag te doen tijdens de Open Ateliers. Kunstenaar Haider Jabbar, 
illustrator/muzikante Sarah Yu Zeebroek, theatermaakster Pascale Platel, kunstreporter Hilde Van 
Canneyt, muzikante An Pierlé, criticus Wouter Hillaert en de curatoren van Croxhapox brachten vanuit 
hun eigen medium verslag uit over hun ervaringen in de ateliers.  
 
Informatie over de kunstenaars en de gebouwen werd gebundeld in een praktische folder met een 
stadsplan, verkrijgbaar op alle locaties.��In het infopunt in de Veeartsenijschool waren 
gratis fietsen beschikbaar om de andere locaties in het centrum makkelijk te bereiken. Eveneens reed er 
de hele dag een gratis shuttlebusje tussen de Veeartsenijschool en Villa de Wal in Wondelgem, een villa 
met ateliers gelegen in het Domein Vyncke-Bovyn.  
Op 3 locaties was er een bar voorzien (Begijnhof – Veeartsenijschool – Lindenlei). � 
Alle informatie over de Open Ateliers, de kunstenaars en de gebouwen was ook beschikbaar met de 
app Pieter Paul.  

 
PROGRAMMA 
10:00 — De Irakese kunstenaar Haider Jabbar kwam nog niet zo lang geleden aan in België. In een 
vraaggesprek met Philip Marquebreuck (De Curieuze Collectie) vertelde hij aan de hand van foto's over 
zijn ervaringen, ontmoetingen en plekken die hem opvielen in het BEGIJNHO  
 
11:00 — Illustrator en muzikante Sarah Yu Zeebroek maakte een geluidscompilatie, schreef een tekst en 
vertelde over haar bezoeken aan de kunstenaars in de LEOPOLDSKAZERNE. 
 
�14:00 — Theatermaakster Pascale Platel vertelde in VILLA DE WAL een verhaal over het spook van de 
Villa. � 
 
�15:00 — Kunstreporter Hilde Van Canneyt bracht verslag uit in de PREDIKHERENLEI. Samen met 
Cedric Verhelst maakte ze o.a. een publicatie en een portrettenreeks. 
 
�16:00 — An Pierlé bezong de LINDENLEI. Ze speelde 'Het Bibliotheeklied' en andere onaffe stukken die 
tot stand kwamen tijdens haar verblijf in de LINDENLEI. 
 
�17:00 — Criticus Wouter Hillaert bracht een 'gedicht' over zijn bezoek aan de kunstenaars in de 
PADDENHOEK, waarbij hij (als theaterman) zijn verbazing uitte over de individualiteit van de beeldend 
kunstenaar, en afsloot met de uitroep dat eenieder recht heeft op zo'n fantastisch atelier. "Het leven zou er 
wel bij varen". � 
 
18:00 — Het team van experimenteel kunstencentrum Croxhapox verkende de ateliers van de 
VEEARTSENIJSCHOOL. Gastsprekers lazen notities voor van de atelierbezoeken en aan de kunstenaars 
werd gevraagd een object uit hun atelier in de BLANCO-ruimte te plaatsen. Op verzoek van team 
Croxhapox reageerde gastkunstenaar William Ludwig Lutgens op de situatie  
 
Deelnemende kunstenaars:  
BEGIJNHOF — Lange Violettestraat 231, 237, 239 � 
CONVENT HUYSHOVE: Jonas Baeckeland - Dolores Bouckaert - Luanda Casella -Maarten De Saeger - 
Jeffrey Dujardin -Tessa Groenewoud - Philip Henderickx - Bert Huyghe - Haider Jabbar - Bart Jaques - 
Pirò Pallaghy - Elisabeth Van Dam - Jeroen Van der Fraenen - Johannes Verschaeve 
INFIRMERIE: Art Cinema OFFoff - Hallveig Ágústsdóttir - Hugo Azcuy Castillo - Wim de Maat - Steven 
Messiaen - Sjoerd en Merlyn Paridaen - Jonas Vanderbeke - Nicoline van Stapele 
BEGGA CONVENT: Saar De Buysere - Ann Decaestecker - Frank Depoorter - Thijs Desmet - Stéphanie 
Leblon - Elise Lepage - Gunther Moriau -William Phlips - Lore Rabaut - eric vande Pitte - Leen Van 
Tichelen - Hannelore Van Dijck - Stephanie Van de Velde � 
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LEOPOLDSKAZERNE — Blok E, Kattenberg 4 � 
Linda Carrara - Katelijne De Corte - Isa D'hondt - Jan Delestinne - Sarah Desmet - Lieven Leurs - Jo 
Michiels - Free Pectoor - Frits Standaert - Brantt - Els Viaene - Katrin Bosmans / Kristof Lemmens �� 
 
VILLA DE WAL— Botestraat 131, Wondelgem � 
Melissa Annie B - Silvia Defrance - Elke Desutter - Fen De Winter - Abdul-Vahit Duman - Ritsart Gobyn 
- Bert Joostens - Chiara Lammens - Vicky Lema - Thomas Peeters - Ruben Vandeghinste - Ruth van 
Haren Noman 
 
PREDIKHERENLEI — Predikherenlei 2 � 
Chris Goennawein - Francis Bekaert - Alice De Mont - Geert Opsomer - Corry Vandermassen / Jolijn 
Baeckelandt - Elly Van Eeghem / Rona Kennedy / Maarten Van den Bossche �� 
 
LINDENLEI — Voormalig KTA,Lindenlei 38 � 
Mira Albrecht - Ben Benaouisse - Jean-marie Bytebier - Pieter De Clercq - FASE ATELIER - Leo Gabin 
- Cecilia Jaime - Valery Konevin - Lieven Lefere - Elien Ronse - Annouk Thys - Simon van Parys - 
Arnaud Vanrafelghem - Kristof Van Heeschvelde - Bart Vansteenkiste - Kobe Wens - Felix Fasolt - 
Olivier Goethals - Wannes Goetschalckx - Niels Ketelers / Marjolein Labeeû - Sofie Van Bossele / 
Stephanie Gildemyn / Eva Neirynck / Ine Smet / Veerle Tytgat - Zwart Wild: Tim Bruggeman / Lore 
Smolders / Renée Pevernagie / Dominiek Colpaert / Pieter Rosseel / Bart Spitaels  
PROJECTRUIMTE: Guy Slabbinck �� 
 
PADDENHOEK — Paddenhoek 12 
Carlos Alfonso - Carlos Caballero - Willem Cole - Mario De Brabandere - Anneleen De Causmaecker - 
Koen Deschuyter - Jelle Martens - Emma Mortier - Klaas Van der Linden - Evelyn Vanoverbeke - Emma 
Van Roey - Felix Baele / Maxime Brigou / Tine Deboelpaep / Eva Dobbels / Lena Dobbels / Jasse Lelong �� 
 
VEEARTSENIJSCHOOL — Coupure rechts 308 
Leyla Aydoslu - Eddy De Buf - Samira El Khadraoui - Liesbeth Henderickx - Naomi Kerkhove - Marie-
Fleur Lefebvre - Klaas Op De Beeck - Juanan Soria - Arnaud Tandt - Louisa Vanderhaegen - Eva 
Vermeiren - Sofie Van Aelbroeck - Ruud Rudy Van Moorleghem - Hilde Van Wambeke - Robbert Van 
Wynendaele - Conrad Willems - VLOER O: BOUGIE / Nathan De Corte / Gerben Gysels / 
Mentormentor / Thierry Mortier / Meindert Peirens / Joris Thys / Topo Copy / Hilde Van Canneyt / 
Régine Van den Broucke 
 
EVALUAT IE 
In de Predikherenlei werden 400 bezoekers geteld doorheen de dag, wat ons doet vermoeden dat 
gedurende de ganse dag een paar duizend bezoekers waren in alle gebouwen. De shuttle-wagens naar 
Wondelgem reden allebei een 20 keer op en af naar Wondelgem en 30 fietsen en 3 tandems werden 
uitgeleend.  
 
De feedback van kunstenaars en vrijwilligers leerde ons dat er telkens een piekmoment was wanneer de 
verkenner geprogrammeerd stond, maar er ook continu bezoek was in de ateliers. Dat de verkenners op 
voorhand al aan de slag waren, hielp de kunstenaars om mee na te denken in de aanloop naar de Open 
Ateliers. Het beeldverslag van de dag en alle verkenners is te vinden op de website. 
https://www.nucleo.be/project/index/nl/157  
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2017 wordt één van de meest actieve en innovatieve werkingsjaren ooit. Naar goede 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 de deuren en ramen open te 
gooien en NUCLEO met een brede blik en voldoende afstand te bekijken.  
Op 21 januari 2017 werden 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.  
 
Om kunst te ondersteunen, te ontsluiten en het erfgoed van de toekomst te laten rijpen hebben we 
gastvrije plekken nodig, die solidair zijn met kunst en kunstenaar, die een professioneel maar flexibel 
kader bieden dat ruimte schept. Niet alleen fysieke ruimte, maar ook mentaal, uit respect voor en solidair 
met de onafhankelijkheid van de kunstenaar. Ruimte ook in de tijd: de tijd die de kunstenaar nodig heeft 
opdat datgene wat van betekenis is zich kan tonen. Tijd om te werken aan bijzondere projecten, aan een 
oeuvre. Tijd om als kunstenaar te groeien buiten de beperkende lijnen van het commerciële circuit. 
Door de gaten die in het beeldende kunstveld werden geslagen met de toekenning van de subsidies van de 
Vlaamse Gemeenschap, en dan met name binnen de functie ontwikkeling, is ondersteuning van de 
kunstenaarspraktijk meer nodig dan ooit.  
 
We formuleerden volgende centrale vraag tijdens onze brainstorm: 
Hoe kan NUCLEO kunstenaars bijkomend ondersteunen in het uitbouwen van hun artistieke 
praktijk? Wil NUCLEO deze ambitie nog breder uitdragen en zich inzetten voor een 
kunstenaarsbeleid, waar een atelierbeleid slechts deel van uitmaakt?  
Deze vraag werd volmondig met “ja” beantwoord. De nieuwe beleidspistes die hieruit voortvloeien staan 
hier onder opgelijst. 
 
 
3. 1  LOKAAL:  NUCLEO werkt in overleg met de sector een adv ies voor een lokaal 

geïntegreerd kunsten- en kunstenaarsbeleid uit  
	
Kunstenbeleid en kunstenaarsbeleid zijn inherent met elkaar verbonden, in die zin dat een goed kunsten-
beleid mee de voorwaarden schept voor een degelijk kunstenaarsbeleid. 
Maar een kunstenaarsbeleid gaat ruimer dan dat: het schept een vruchtbaar klimaat voor 
kunstenaars om in te werken en maakt een stad, regio of land tot een aantrekkelijk kunstenaars-
biotoop. 
 
Een kunstenaar en een stad zijn op velerlei manieren met elkaar verweven. Waar ligt de aantrekkings-
kracht van een stad voor de praktijk van een kunstenaar? Waar stoot de kunstenaar op de grenzen van de 
stad? Hoe gaat een stad in zijn verschillende beleidsdomeinen om met de aanwezigheid van kunstenaars? 
Wat zijn bruikbare instrumenten ter versterking en ondersteuning van een stedelijk en geïntegreerd 
kunsten- en kunstenaarsbeleid? Wat is de meerwaarde hiervan voor de stad, de organisaties, de 
kunstenaars en de inwoners van de stad? 
Met name het ontbreken/wegvallen van toon- en productieplekken met projectondersteuning voor 
opkomend talent baren ons zorgen. 
 
NUCLEO wil, indien genoeg draagvlak bij de verschillende actoren en de Stad, het initiatief nemen om 
de sector samen te roepen om te komen tot een gemeenschappelijk gedragen adviesnota. 
 
CASE LOKAAL KUNSTENAARSBELEID 
SAMENWERKING MET ESA  (LEEDS) EN NAC (rotterdam) 
 
We dienden een dossier in voor een COOP-I Europees samenwerkingsproject (3 jaar) met de 
organisaties ESA (East Street Art http://eaststreetarts.org.uk) uit Leeds en NAC (Nieuwe Ateliers 
Charlois http://stichting-nac.nl/cms/about/pfitem.php?iid=7&lng=NL) uit Rotterdam bij Creative Europe.  
Dit project omvat een residentiewerking, waarbij elke organisatie jaarlijks 1 maand lang 3 kunstenaars 
ontvangt vanuit de partnerorganisaties. Het resultaat is een "reizende residentie" met 3 kunstenaars die in 
totaal 3 maanden resideren bij de 3 partnerorganisaties - en dus alle gelegenheid hebben om samen te 
werken. In de 3 jaar van het project nemen er in totaal 9 kunstenaars deel. 
 
De samenwerking met deze partners is bijzonder interessant omdat het gaat om 3 zeer gelijkaardige 
organisaties waartussen een boeiende uitwisseling van informatie en knowhow kan ontstaan. 
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Het project  voorziet in een onafhankelijke onderzoeker met als opdracht het in kaart brengen  van andere 
gelijkaardige initiatieven in Europa (ontstaan vanuit kunstenaarsinitiatief, gelijkaardige schaal,...) en hoe 
deze organisaties de kunstenaars kunnen ondersteunen in het uitbouwen van hun artistieke praktijk. 
Jaarlijks wordt ook een symposium georganiseerd dat de kunstenaarsprojecten van dat jaar toelicht en een 
stand van zaken geeft ivm het lopende onderzoek. Eén van deze symposia zal in Gent doorgaan en gehost 
worden door het S.M.A.K.. 
Het project wordt afgesloten met een publicatie waarin alle resultaten worden gebundeld. 
 
Indien de Europese subsidie wordt toegekend moeten we zoeken naar een jaarlijks bedrag van €10.000 
om dit project te kunnen realiseren. Hiervoor gaan we in gesprek met Stad Gent. 
 
 
3.2  INTERNAT IONAAL vs Lokaal:  een gezamenlijke stadsresident ie 

(“kunstenaarshotel”) voor gent 
 
Met het idee van het ontwikkelen van een ‘kunstenaarshotel’ in samenwerking met andere beeldende 
kunstenorganisaties in Gent heeft NUCLEO de ambitie om de locale atelierwerking uit te breiden naar het 
aanbieden van werk- en verblijfmogelijkheid voor internationale kunstenaars en curatoren. Hiermee 
bouwt NUCLEO voort op haar kerntaak (het aanbieden van kwalitatieve en betaalbare ateliers) en trekt 
dit door naar het internationale vlak, om zo de internationale dimensie van de beeldende kunst in Gent te 
versterken. We zetten daarmee in op het internationaliseren van het Gentse veld, eerder dan op het 
uitsturen van individuele kunstenaars naar specifieke residentieplekken. 
 
Het idee omvat een werk- en verblijfsmogelijkheid voor internationale kunstenaars en curatoren, 
gedragen door een samenwerkingsverband van Gentse organisaties in de beeldende kunst. Een 
dergelijke plek ontbreekt in Gent en kan de voedingsbodem vormen voor een actiever internationaal 
verkeer en kennisdeling tussen grote en gevestigde organisaties en kleinere en jongere kunstinitiatieven, 
en dus een sterker beeldende kunstenveld.  
 
In eerste instantie betekent dat natuurlijk dat we het draagvlak onder de Gentse beeldende kunst-
organisaties voor dit idee gaan verkennen - daar zijn we al mee gestart. Ook bespraken we het idee al eens 
met Bart Doucet, Carine Stevens, Marijke Leye en Bram Ghyoot op 12/01/17 en met Schepen Storms op 
16/03/17. Het kwam eveneens ter sprake op de brainstormdag 'Reframing the International' georganiseerd 
door Kunstenpunt en was onderwerp van een open rondetafelgesprek bij ATTIK op 12/01/17 met een 25 
personen, waaronder kunstenaars en organisaties (019, Zwart Wild, Convent, PostX, ATTIK). 
 
Volgende gesprekspartners werden in individuele gesprekken geraadpleegd: S.M.A.K., HISK (Willem 
Elias), LUCA (Wim Lambrecht), KASK (Wim De Temmerman), Curatorial Studies KASK (Antony 
Hudek) , Kiosk (Wim Waelput), Croxhapox (Laura van), 019 (Valentijn Goethals), De Koer (Tim 
Bruggeman), Tatjana Pieters, Convent (Wouter De Vleeschhouwer), Timelab (Evi Swinnen), 
Gouvernement (Nele Keukelier) en Artcinema OFFoff (Godart Bakkers) 
Adviserend: Vooruit (Marieke De Munck), Kunstenpunt (Dirk De Wit, An Seurinck)  
Residentie niet relevant voor eigen werking: Herbert Foundation (Laura Hanssens) 
Heeft residentie voor eigen gebruik en wil die evt. af en toe ‘poolen’ met andere organisaties: Tatjana 
Pieters, Gouvernement 
Nog te spreken: MSK, Kristof de Clercq Gallery, RIOT, Galerie Jan D’Haese, In de Ruimte, Zebrastraat, 
David vzw, Yart 
 
We onderzoeken onder meer hoe internationale gasten op dit moment worden ondergebracht; of 
organisaties anders zouden programmeren wanneer er een betaalbare en inhoudelijk aantrekkelijke plek 
zou bestaan om internationale gasten in onder te brengen en in het Gentse kunstenveld te introduceren; of 
zo’n residentie zich zou moeten richten op de beeldende kunst en randgebieden, of breder; en of er een 
initiële interesse bestaat om mee te werken aan het idee. De teneur van deze gesprekken is zeer positief: 
er is enthousiasme en bereidheid onder de gesprekspartners om mee te werken aan dit idee.  
We brengen – naast het draagvlak – ook de valkuilen voor een dergelijk samenwerkingsverband in kaart.  
 
We ontwikkelen verschillende inhoudelijke en financiële modellen hoe deze stadsresidentie vorm kan 
krijgen.  
 
Op basis van de gevoerde gesprekken komt volgend inhoudelijk model naar voor: een gezamenlijke 
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beeldende kunstenresidentie als kruispunt tussen grote en kleine beeldende kunstenorganisaties in 
Gent: een gedeelde werk- en verblijfplaats waar verschillende organisaties hun internationale gasten 
kunnen onderbrengen voor langere of korte periodes, op basis van hun eigen programma, met 
een "salon" als ontmoetingsplaats met ruimte voor voordrachten en lezingen. 
Een plek die een stimulans vormt voor internationalisering en het werken met internationale 
kunstenaars ook voor kleinere organisaties op een structurele en betaalbare wijze mogelijk maakt. Een 
plek die kennisdeling, samenwerking en solidariteit tussen de verschillende organisaties stimuleert.  
 
Het programma van dit "kunstenaarshotel" komt tot stand door een zorgvuldige afstemming van de 
verschillende internationale programma's van de partners. Er wordt actief gebouwd aan het organiseren 
van ontmoeting en kruisverbanden tussen de programma's van de verschillende deelnemende 
organisaties, zodat er een interessante ontmoetingsplek ontstaat met bv een lezingenprogramma in het 
salon. Zo’n gezamenlijk programma zorgt voor een betere zichtbaarheid van wat er bij de verschillende 
organisaties gaande is op internationaal vlak. Een voorbeeld: curatoren die te gast zijn bij HISK geven 
hun introductielezing in het “kunstenaarshotel”, zodat ook geïnteresseerden buiten het HISK er kennis 
van kunnen nemen.  
 
Inhoudelijk betekent de realisatie van zo’n plek dat ook NUCLEO af en toe aan internationale 
kunstenaars een residentie kan aanbieden en daarmee een internationale lijn kan uitbouwen. NUCLEO 
staat daarin op gelijke voet met de andere deelnemende organisaties.  
	
Bij het uitwerken van mogelijke financiële modellen is één van de cruciale en nog te beantwoorden 
vragen of het kunstenaarshotel onderdeel moet blijven van NUCLEO, of dat het passender blijkt om een 
nieuwe structuur op te richten (een vzw of een cvba,...) 
We zoeken naar een financieel model waarin solidariteit tussen de grotere en kleinere organisaties 
centraal staat. Grotere organisaties als HISK en S.M.A.K. brengen momenteel hun kunstenaars onder in 
hotels of b&b’s. Samenwerking met deze organisaties betekent dat deze middelen geïnvesteerd kunnen 
worden in de gezamenlijke plek en niet wegvloeien naar het hotelwezen. Door mee in te stappen in dit 
idee stimuleren de grotere organisaties de internationalisering van de kleinere organisaties.  
 
Op basis van de gevoerde gesprekken en de interne brainstorm van 21 januari lijkt het in deze fase het 
meest realistisch, dat NUCLEO als initiator de trekker blijft, als meest neutrale speler in het beeldende 
kunstenveld. Het kunstenaarshotel zou dan integraal onderdeel worden van NUCLEO, maar wel onder 
een eigen naam opereren, zoals ook de platformfunctie BLANCO als format een eigen naam kreeg binnen 
de werking van NUCLEO. 
 
Veel zal echter afhangen van het vinden van een geschikte en betaalbare locatie. Voor de 
verwezenlijking van dit idee is betrokkenheid van de Stad Gent van cruciaal belang, in de eerste plaats 
bij het zoeken naar een geschikte locatie. 
 
Te zoeken locat ie:   

- geïntegreerd in pand met kunstenaarsateliers, ingebed in de werking van NUCLEO 
- plek voor “salon” of ontmoetingsruimte 
- mogelijkheid tot inrichten van verblijfplaatsen 
- centraal gelegen  
- hogere graad van comfort nodig dan doorsnee atelierpand 
- pand met een zekere uitstraling 
- langere termijn 

 
 
3.3  REGIONAAL:  NUCLEO investeert in een bovenlokaal ondersteunend 

kunstenaarsbeleid ism andere lokale atelierorganisat ies 
 
Hoofddoel van deze samenwerking is om een bovenlokaal ondersteunend kunstenaarsbeleid uit te 
werken, waarmee we als atelierorganisaties met vereende krachten een antwoord kunnen bieden op 
vragen van buitenaf en van buiten de steden. 
Een functioneel netwerk versterkt de partners door het uitwisselen van informatie en expertise. Hier 
wordt ook de adviesfunctie voor nieuwe (atelier)initiatieven en onderlinge samenwerkingsvormen 
gecentraliseerd. Bovendien kan een bovenlokaal platform wegen op het Vlaamse beleid en in een volgend 
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stadium ook Vlaamse middelen genereren. 
 
Vanuit gedeelde noden en verenigd kunnen ontstaat nu een eerste concreet project: SOLO - een 
zomerresidentie in Machelen-aan-de-Leie.  
 
CASE bovenlokaal kunstenaarsbeleid:   
SOLO – Zomerresident ie Machelen-aan-de-Leie 
 
In de schaduw van het Raveelmuseum bevindt zich een leegstaande kapel die eigendom is van Veneco, 
intercommunale. 
In het kader van de heropwaardering van dit patrimonium naar een toekomstige verkoop toe stelt Veneco 
de kapel gedurende 2 jaar ter beschikking aan NUCLEO voor een residentiewerking. Dit kan nadien 
worden verlengd indien de kapel niet verkocht is. Veneco draagt de noodzakelijke investeringen om de 
kapel hiervoor geschikt te maken. 
 
Voor het beheer zoeken we samenwerking met andere Vlaamse atelierorganisaties. Een gezamenlijk 
beheer van de kapel dient als casestudy voor een model van samenwerken dat ook kan worden ingezet op 
andere plaatsen die buiten het stedelijke werkingsgebied vallen. 
We doen dit in samenwerking met Studio Start uit Antwerpen  en CAS-CO uit Leuven. 
https://www.studiostart.be 
http://www.cas-co.be/over-cas-co/ 
 
Het project vindt plaats in alliantie met het Roger Raveel museum, dat het lokale aanspreekpunt is voor 
de gastkunstenaars en het project meeneemt in de communicatie van het museum. De samenwerking 
tussen de Vlaamse atelierorganisaties en de alliantie met het Raveelmuseum bieden een garantie voor een 
bovenlokale zichtbaarheid van het residentieprogramma.  
 
Het programma “Zomerresidentie Machelen-aan-de-Leie” zal in 2017 3 kunstenaarspraktijken onder-
steunen door middel van een residentie en zichtbaarheid voor het ontwikkelde werk. 
NUCLEO, Studio Start en Cas-co lanceren een oproep onder de kunstenaars in hun netwerken. De 
residentie richt zich op Vlaamse of in Vlaanderen gevestigde kunstenaars in het midden van hun carrière. 
Kunstenaars wordt verzocht een CV, een portfolio, een motivatie en een kort projectplan in te sturen. 
Een commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 3 betrokken atelierorganisaties en het Roger 
Raveel Museum, maakt op basis van de inzendingen een keuze voor 3 kunstenaars (1 kunstenaar per 
provincie) die een residentie krijgen aangeboden in 2017.  
Hierbij wordt gelet op  

1) de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het werk,  
2) de noodzaak voor een residentie in een landelijke setting in het moment van de loopbaan,  
3) de mate waarin het voorstel ingaat op de aangeboden context,  
4) het samenstellen van een interessant en relevant programma voor deze context. 

 
Het project richt zich op een lokaal, regionaal en bovenregionaal publiek. Het bestaande publieksbereik 
van het Raveelmuseum is een belangrijke ondergrond voor de zichtbaarheid van het project. De planning 
wordt mogelijk aangepast om de publieksmomenten parallel te laten lopen met publieksmomenten van 
het Raveelmuseum zodat het bestaande publiek van het museum zo veel mogelijk wordt bereikt en een 
bezoek aan de kapel kan koppelen aan het museumbezoek.  
 
Voor de realisaties van 2017 richten we een aanvraag van projectsubsidie naar de respectievelijke 
provincies van de deelnemende organisaties. In 2018 willen we aanspraak maken op Vlaamse 
projectsubsidies. 
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3.4  BLANCO 
 
We blijven inzetten op onze platformfunctie om zo de kunstenaarspraktijk te ondersteunen en versterken. 
 
BLANCO’s presentat ieplek  
NUCLEO stelt een ruimte in de Veeartsenijschool ter beschikking van haar residenten. De vraag is nog 
steeds overweldigend: de ruimte is een jaar op voorhand al volledig volgeboekt.  
 
Planning programma 2017 
#63 - 09/01 tem 15/01 * Jonas Vanderbeke & Jolijn Baeckelandt: just Married 
#64 - 16/01 tem 30/01 * Chiara Lammens, Bart Spitaels & Klaas Rommelaere: Panem et circenses 
#65 - 31/01 tem 12/02 * mentormentor: FOTOEXPO TRAJECT 01 
#66 - 13/02 tem 19/02 * Kristof Van Heeschvelde & Kurt Stockman: UitgeroKKEn 
#67 - 20/02 tem 06/03 * Conrad Willems @ Joan Hus: Blind Choices 
#68 - 07/03 tem 13/03 * Linda Carrara: looking for the right place at the right moment 
#69 - 14/03 tem 27/03 * RAGS #2 
#71 - 28/03 tem 11/04 * Olivier Goethals 
#72 - 12/04 tem 16/04 * Naomi Kerkhove 
#73 - 17/04 tem 01/05 * Free Pectoor 
#74 - 02/05 tem 15/05 * Dany Deprez 
#75 - 16/05 tem 29/05 * Ruben Vandeghinste 
#76 - 30/05 tem 13/06 * Chris Goennawein 
#77 - 14/06 tem 28/06 * Dolores Bouckaert 
#78 - 29/06 tem 13/07 * Jelle Martens 

zomervakantie 
#79 - 04/09 tem 18/09 * Carlos Caballero 
#80 - 24/09 tem 08/10 * Francis Bekaert 
#81 - 09/10 tem 23/10 * Naomi Kerkhove 
#82 - 24/10 tem 05/11 * Sarah Desmet 
#83 - 06/11 tem 13/11 * Eddy De Buf 
#84 - 16/11 tem 26/11 * Elke De Sutter 
 
BLANCO op locat ie 
 

! BLANCO als DOKbewoner 
Ook in de zomer van 2017 is BLANCO van de partij als DOKbewoner. Ditmaal zullen we opnieuw de 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. De aanleg 
van de nieuwe kade heeft de zichtbaarheid van deze plek nog vergroot. 
 

! BLANCO de muur,  Tweebruggenstraat 
In 2017 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.  
Momenteel is er een figuratieve beschildering van Maarten De Saegher getiteld Arnon te zien. 
 

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

- 12 december 2016 - 15 maart 2017: Saar de Buysere: What you see is not what you get 
- 15 maart – 15 juni 2017: Sofie Van Aelbroeck: Blue Form 

 
! BLANCO SUBBACULTCHA  

Ook in 2017 selecteert BLANCO op onregelmatige basis BLANCO de Featured Artist in het 
Subbacultcha! Belgium magazine.  
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! BLANCO BIBLIOTHEEK 
NUCLEO stelt zich kandidaat als medebeheerder van de tijdelijke invulling voor de voormalige stads-
bibliotheek, samen met Timelab, Democrazy, KERK en TOTUM.  
BLANCO zal enkele kunstenaars een ingreep in het gebouw laten doen. We hebben momenteel nog niet 
bepaald welke projecten er zullen plaatsvinden. Dit zal vaste vorm krijgen in samenspraak met de 
kunstenaars. 
We zullen hier geen ateliers onderbrengen: het gebouw en het project van de tijdelijke invulling dat steunt 
op openheid en engagement lenen zich er zich niet toe en het gebruik is te kort (mei tot eind 2017). 
 
 
3.5  Een dynamiserend toew ijz ingsbeleid 
 
In 2016 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 in het voorjaar van 2017. 
Zie ook bijlage 2 bij dit beleidsplan. 
 
 
3.6  Het team in beweging 
 

 
 
Coördinator Marjoleine Maes is sinds het najaar van 2016 weer op post na haar zwangerschapsverlof. 
 
Tijdens haar vervangingsopdracht heeft Danielle verschillende nieuwe beleidspistes geformuleerd, in 
overleg met het team en de Raad van Bestuur. Deze pistes werden afgetoetst tijdens de brainstormsessie 
begin 2017. 
Vanaf 1 januari 2017 blijft Danielle betrokken als freelance medewerker (internationale) samenwerkings-
projecten op 1/5 basis, om deze pistes verder te ontwikkelen en implementeren. 
 
 
3.7  Het patrimonium in beweging 
 
Na de ingebruikname van de Veeartsenijschool bereiken we op 1 maart 2016 een piek in ons 
werkruimtebestand met 10 panden, 156 ruimtes en 149 kunstenaars. 
 
Eind februari 2016 moesten we de Pastorie ontruimen, waardoor 8 ateliers uit ons bestand verdwenen. 
Eind december 2016 verlieten we eveneens de Predikherenlei, een pand met 9 ateliers. 
 
Begin 2017 daalt het atelierbestand verder: eind januari ontruimden we Villa De Wal met 16 atelier en 
eind maart verlaten we de Paddenhoek met nogmaals 15 ateliers en een deelatelier. 
We konden in de Zandvoordestraat 6 ateliers zeer tijdelijk in gebruik nemen tot juni 2017. 
Via WoninGent nemen we 4 appartementen in het Churchillplein in gebruik tot eind 2018. 
Hiermee daalt het aantal locaties op 1 april 2017 naar 9, met nog 119 ruimtes en 132 kunstenaars. 
 
Per 31 december 2017, met de opgave van de Leopoldskazerne, zullen we belanden op een totaal van 
7 gebouwen, met 103 ruimtes en 116 kunstenaars. Dit werpt ons terug op de aantallen van begin 
2014. 
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Gebouw  1  maart 2016  1  april 2017  1  januari 2018 

(prognose)  
Begga  Convent 15 ateliers + 2 

stockageruimtes 
15 ateliers + 2 
stockageruimtes 

15 ateliers + 2 
stockageruimtes 

Infirmerie 7 ateliers + 2 
stockageruimtes, Artcinema 
OFFoff (zaal en bureau) 

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

7 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 
EINDE:  31/12/2017  

/ 

Lindenlei 23 ateliers + 2 deelateliers + 
2 stockageruimtes + 
projectruimte 

23 ateliers + 2 deelateliers + 
2 stockageruimtes + 
projectruimte 

23 ateliers + 2 deelateliers + 
2 stockageruimtes + 
projectruimte 

Pastorie 8 ateliers 
EINDE:  29/02/2016  

/ / 

Langestraat 1 atelier 1 atelier 1 atelier 
Paddenhoek 15 ateliers + 1 deelatelier + 

1 stockageruimte  
15 ateliers + 1 deelatelier + 
1 stockageruimte 
EINDE:  31/03/2017  

/ 

V illa  De Wal 16 ateliers + 4 
stockageruimtes 

16 ateliers + 4 
stockageruimtes 
EINDE:  31/01/2017  

/ 

Predikherenlei 9 ateliers 
EINDE:  31/12/2016  

/ / 

Veeartsenijschool 18 ateliers + deelatelier 
Vloer 0 + BLANCO +  
6 stockageruimtes 

18 ateliers + deelatelier 
Vloer 0 + BLANCO +  
6 stockageruimtes 

18 ateliers + deelatelier 
Vloer 0 + BLANCO +  
6 stockageruimtes 

ZANDVOORDESTRAAT / 6 ateliers 
EINDE:  30/06/2017  

/ 

CHURCHILLPLEIN / 3 ateliers 4 ateliers 
EINDE:  31/12/2018  

MACHELEN / 1 zomerresidentie 
START:  01/07/2017 

1 zomerresidentie 

TOTAAL AANTAL 
RUIMTES 
 

156 ruimtes 
 
133 ateliers 
4  DEELATELIERS 
18 stockageruimtes 
ARTCINEMA offoff 
 
PROJECTRUIMTE 
BLANCO 
 
 
 
 
1 49 kunstenaars 

1 19 ruimtes 
 
98 ateliers 
3 DEELATELIERS 
13 stockageruimtes 
ARTCINEMA offoff 
 
PROJECTRUIMTE 
BLANCO 
 
zomerresident ie 
 
 
132 kunstenaars 

103 ruimtes 
 
85 ateliers 
3 DEELATELIERS 
13 stockageruimtes 
ARTCINEMA offoff 
 
PROJECTRUIMTE 
BLANCO 
 
zomerresident ie 
 
1 16 kunstenaars 
 
DOEL:  minstens 
134  ruimtes 
 

 
We moeten in de loop van 2017 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.  
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3.8  Een pro-act iever 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.  
 
NUCLEO wil blijven 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 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 het leegstandsregister actief prospecteren naar 
panden die op langere termijn leeg blijven. Om de lijst met volledige adressen te kunnen verkrijgen van 
Stad Gent wordt een overeenkomst gegevensuitwisseling met de Stad afgesloten. 
 
Helaas hebben we 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 
 
Volgende tendensen tekenen zich sedert enkele jaren steeds duidelijker af: 

- gestage afname van de subsidie  
extra bedreiging: de overdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen naar de Vlaamse 
Gemeenschap 

- groeiende afhankelijkheid van huurinkomsten 
- sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal rendabele panden 
- afnemend vastgoedaanbod vanuit Stad Gent en sogent 
- steeds minder leegstand in Gent 

 
Deze analyse dwingt ons, naast het beheren van tijdelijk leegstaande panden,  om eigen 
patrimonium te verwerven. Het huidige en toekomstige verlies van verschillende rendabele panden 
maken de urgentie nog groter. 
 
We onderzoeken we in welke mate NUCLEO als vzw in staat is zelf een pand aan te kopen in aanvulling 
op de tijdelijke panden. Hiervoor vond reeds een verkennende meeting plaats met Triodos. 
 
Vanuit het onderzoeken van een eerdere case 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.  
 
Te zoeken locat ie:   

- pand in de periferie 
- schaalvergroting: minstens 40 à 50 ateliers, 1.500 m2 of meer 
- industriële achtergrond, bv magazijn of compartimenteerbaar bedrijfspand 

 
Momenteel onderzoeken we een pand in de Achterstraat als concrete piste (zie pagina 49). 
We willen dit onderzoek eveneens verder laten uitdiepen door de freelance medewerker patrimonium. 
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3. 10  Greentrack 
 
Via samenwerking en uitwisseling van expertise wordt de ecologische voetafdruk van de cultuursector 
verkleind. Dit past binnen het klimaatverbond van de Stad die Gent tegen 2050 klimaatneutraal willen 
maken. Greentrack Gent wil de motor zijn van de verduurzaming van de Gentse cultuursector en samen 
met hen inzetten op een volhoudbaar langetermijnproject van sociaal-ecologische duurzaamheid. 
Op basis van milieu-indicatoren die de deelnemende cultuurorganisaties verzamelen, worden 
actieplannen opgesteld, ambities geformuleerd en gedeeld en gezamenlijke acties ondernomen. Als 
netwerk spelen we in op concrete vragen en kwesties die in de zoektocht naar een duurzame organisatie 
naar boven komen. We stippelen samen projecten uit, wisselen onderling informatie uit en houden het 
debat levend. 
 
NUCLEO voorziet leegstaande panden van een nieuwe, vaak tijdelijke invulling. We zorgen ervoor dat 
een atelier voorzien wordt van de nodige basisvoorzieningen zoals verwarming, elektriciteit en water. van 
Diir het soms zeer tijdelijk gebruik en de beperkte middelen kunnen we geen ingrijpende renovaties 
uitvoeren. We moeten dus creatief zijn om toch de nodige ecologische maatregelen te treffen. We nemen 
initiatieven zoals het plaatsen van plasticfolie tegen de vensters, isoleren van de warmwaterbuizen, het 
installeren van gedeelde kranen, etc. 
 
Naast de zorg om onze gebouwen zo goed en duurzaam mogelijk in te richten, is het noodzakelijk om 
samen bewust om te gaan met de aangeboden faciliteiten. We vragen elke kunstenaar mee de 
Greentrack engagementsverklaring te ondertekenen. Maandelijks worden de meterstanden van elk 
gebouw bijgehouden om toe te zien op de energiehuishouding van elk gebouw. We informeren de 
kunstenaars over mogelijke alternatieven en interessante workshops. 
Begin 2017 wordt op 3 locaties (Begijnhof, Lindenlei, Veeartsenijschool) een energie audit uitgevoerd 
door Emaze. We gaan vervolgens met de resultaten hiervan aan de slag om op deze locaties nog bewuster 
om te gaan met het energieverbruik en waar mogelijk dit verbruik omlaag te brengen. 
 
Om het thema volhoudbaarheid tot in de kern van onze werking te integreren maken we ook 
verantwoorde beleidskeuzes op vlak van mobiliteit, catering en op sociaal vlak (vb. correcte 
projectvergoedingen voor kunstenaars en medewerkers). 
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ONZE PANDEN 



	 33 

 
4 . 1  Evolut ie van de gebouwen 2016 – 2017  

 
“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 

 
 
Na de ingebruikname van de Veeartsenijschool bereiken we op 1 maart een piek in ons werkruimte-
bestand met 10 panden, 156 ruimtes en 149 kunstenaars: het toenmalige atelierbestand en aantal panden 
in beheer was groter dan ooit. 
 
Helaas moesten we vervolgens het verlies van de Pastorie en de Predikherenlei incasseren. 
Hiermee daalde het aantal gebouwen opnieuw naar 8, met nog 139 ruimtes en 132 kunstenaars. 
 
Per 1 april 2017, na de opgave van Villa De Wal en de Paddenhoek, en met de ingebruikname van 
Zandvoordestraat (gebruik tot eind juni 2017) en Churchillplein meegerekend, belanden we op een 
totaal van 7 gebouwen, met 119 ruimtes en 132 kunstenaars. Dit werpt ons terug op de aantallen van 
begin 2014. 
Ook de Leopoldskazerne, het enige als permanent beschouwde gebouw in ons bestand, zal eind 2017 
opgegeven moeten worden, wat opnieuw een verlies van 12 ateliers en 14 kunstenaars met zich zal 
meebrengen.  
 
De prognose voor begin 2018 is niet bepaald rooskleurig: 7 locaties met 103 ruimtes en 116 
kunstenaars. We moeten in de loop van 2017 dus volop inzetten op de zoektocht naar nieuwe 
gebouwen, zowel tijdelijke leegstand als lange termijn. 
 

 
 

 



	 34 

Onderzochte pistes in 2016 
 
Partner Pand  
Gemeenschapsonderwijs Veeartsenijschool (Coupure) 

GEREALISEERD 
De renovatie van de 
Veeartsenijschool werd 
opgestart in het najaar van 2015. 
Half februari 2016 namen het 
pand met  18 ateliers, een 
deelatelier en een nieuwe 
BLANCO ruimte in gebruik. 

Stad Gent Zandvoordestraat, Zwijnaarde 
GEREALISEERD 

Voormalig politiecommissariaat 
met 6 ateliers, 6 maanden tot 
verkoop door Stad. Slechts 2 
ateliers in gebruik wegens 
ligging en korte termijn. 

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. 

Nieuwe eigenaar 
Particulier 

Predikherenlei We onderhandelden met de 
nieuwe eigenaar na verkoop 
door Stad Gent. Deze bleek niet 
geïnteresseerd om met NUCLEO 
samen te werken. 

Jeugddienst Stad Gent Kammerstraat Er vonden enkele aftastende 
gesprekken plaats over een 
mogelijk gebruik van enkele 
ruimtes van de Jeugddienst in de 
Kammerstraat als deelatelier 
voor een drietal jonge 
kunstenaars van september 2016 
tot voorjaar 2017. Eind 
september bleek de Jeugddienst 
de ruimte zelf in gebruik te 
willen nemen ikv Alles Kan. 

Centrum Artistiek Talent 
(CAT) 

Hogeweg 205 Oude meubelfabriek in Sint-
Amandsberg. Mogelijkheid om 
te delen met CAT, maar owv 
moeilijke verzoening tussen 
beide organisaties met 
verschillende doelstellingen, te 
hoge huurkost en ongeschikte 
ruimtes geen optie. 

Stad Gent Plotersgracht De dienst Vastgoedbeheer vroeg 
om een onmiddellijke en zeer 
korte (max. 3 maanden), 
invulling van deze woning. 
Hoewel het om een mooi en 
geschikt pand ging bleken deze 
condities niet interessant voor 
een ingebruikname.  

 



	 35 

Concrete pistes voor 2017 
 
Partner Pand Update 
WoninGent Tichelrei, Churchillplein 

GEREALISEERD 
Na ingebruikname van 1 
appartement op de Tichelrei 
werden er door een interne 
communicatiefout bij WoninGent 
de nutsvoorzieningen afgesloten. 
De kunstenaar verhuisde naar 
het pand op het Churchillplein. 

Appartementen (sociale 
woningen), gebruik tot eind 
2018. 
Momenteel 4 appartementen in 
gebruik.  

Veneco Kapel in Machelen-aan-de-
Leie naast Raveelmuseum 
REALISATIE JULI 2017 

Wordt in 2017 gerealiseerd als 
SOLO – Zomerresidentie 
Machelen-aan-de-Leie 

Vzw Begijnhof Convent Sint-Antonius Begijnhofconvent met 
mogelijkheden voor 25 ateliers 
en 3 stockageruimtes.  
Gevraagde huurprijs van 
eigenaar ligt te hoog, in 
onderhandeling. 

Particulier Groot-Brittanniëlaan Verdieping van parkeergarage, 
ongeveer 400 m2, mogelijkheid 
tot 3 ruime ateliers. 
Haalbaarheid wordt onderzocht. 

Stad Gent Wasserij der Vlaanderen Er waren contacten met het 
kabinet van toenmalig Schepen 
Balthazar en met Schepen 
Taeldeman ivm een tijdelijke en 
permanente invulling van dit 
pand. Na aankoop door de stad 
in 2017 wordt een plaatsbezoek 
georganiseerd. 

Particulier Coupure Voormalig kantoorgebouw dat te 
koop staat. In onderzoek voor 
tijdelijk gebruik en aankoop. 

Particulier Achterstraat 
ONDERZOEK NAAR 
AANKOOP 

We onderzoeken de 
mogelijkheden om dit gebouw 
aan te kopen. Er kunnen een 40-
tal ateliers in gerealiseerd 
worden. Zie verder. 

Stad Gent Drongen Voormalig Gemeentehuis, 
aangeboden van april t/m juni. 
Ongeschikt wegens te korte 
duur. 

Particulier Pekelharing Mogelijk 12 ateliers, renovatie 
na brand, ingebruikname voor 10 
jaar. De eigenaar ging plots over 
tot verkoop. 

Lucernacollege Ganzendries Voormalig kantoorgebouw van 
de Vlaamse Land Maatschappij, 
verkocht aan het Melse 
Lucernacollege, die er een 
school in zullen onderbrengen 
vanaf september 2018. De 
renovatiewerken waren reeds 
aangevat. 

Immokantoor Antwerpsesteenweg Leegstaand winkelcomplex (o.a. 
Wibra). Geen verdere informatie 
beschikbaar. 
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4 .2   Renovat ie en onderhoud 
 
Het grootste renovatieproject, dat liep over 2015 en 2016, was het gebruiksklaar maken van de 
Veeartsenijschool met 18 individuele ateliers, deelatelier Vloer 0 met 13 individuen en collectieven + 6 
stockageruimtes. 
We voerden er werken uit voor het opnieuw aansluiten van de nutsvoorzieningen, het installeren van 
elektriciteit, verwarming en sanitair, brandveiligheid (brandblusapparaten, pictogrammen en 
noodverlichting), signalisatie, het installeren van sloten, ramen en deuren. Verder werden kleine 
herstellingen aan andere delen van het gebouw uitgevoerd. Onze klusjesman voerde een groot deel van de 
kleine werken uit. We werken graag op deze manier: Luc Emmery is flexibel inzetbaar in de 
verschillende gebouwen, naar gelang de behoefte. Bovendien houdt dit een grote besparing in tov werken 
met aannemers. 
Alle installaties blijven contractueel eigendom van NUCLEO en worden door ons weer meegenomen na 
het verlaten van het pand (cf. Lindenlei). 
 
Om de BLANCO tentoonstellingsruimte in de Veeartsenijschool 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. 
Hier waren de voornaamste kosten de aankoop van materialen, de plaatsing van verlichting en de 
constructie van de module. 
 
In de andere gebouwen werden een aantal herstellingen en onderhoudswerken uitgevoerd. 
 
Deze werken werden voor een bedrag van ongeveer €100.000 uitgevoerd met investeringssubsidie van 
Stad Gent. We verkregen een eenmalige bijkomende subsidie van €20.000 om dit te kunnen realiseren. 
NUCLEO stelde hier een budget van €23.000 tegenover. 
 
Voor 2017 voorzien we het gebruiksklaar maken van Convent Sint-Antonius als grootste project. 
 
 
4 .3  Onze panden 2017 
 
 Mètre carré atelier Toekomst 
Begga  Convent 498 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 Einddatum 31/12/2017 
Lindenlei 2645 

 + 750 (projectruimte) 
Tot verkoop door GO, termijn 
onzeker 

Langestraat 65 Tot verkoop door Stad Gent, 
termijn onzeker 

Paddenhoek  714 Einddatum 31/03/2017 
V illa  de Wal 410 Einddatum 31/01/2017 
Veeartsenijschool 825 

+ 230 (BLANCO) 
Zekerheid tot najaar 2017, 
nadien stilzwijgend verlengbaar, 
ingeschat 5 jaar 

ZANDVOORDESTRAAT 128 Tot verkoop door Stad Gent, 
ingeschat 30/06/2017 

CHURCHILLPLEIN 170 Tot renovatie door WoninGent, 
einddatum 31/12/2018 

MACHELEN 225 Tot verkoop door Veneco, 
ingeschat 31/10/2018 
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Op de volgende pagina’s geven we een inzicht in de specificiteit en de bezetting van de verschillende 
panden. 
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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 15 ateliers en 2 stockageruimtes. 

Locatie  
Lange Violettestraat 239, 9000 Gent - België 

Spec if icaties 
In beheer: sinds 2001 

Renovatie door: NUCLEO vzw 

Duur renovatie: 4 maanden 

Vroegere functie: school 

 

Bezetting  0 1/0 1/20 17  
Saar De Buysere, Ann Decaestecker, Frank Depoorter, Thijs 

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

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

Velde, Leen Van Tichelen, 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 Hoye Begijnhof. Het gebouw werd 
gerenoveerd in samenwerking met het OTC van het OCMW 
Gent. Er bevinden zich 7 ateliers, 2 stockageruimtes en de 
filmzaal en bureauruimte van Artcinema OFFoff.  

Locat ie 
Lange Violettestraat 237, 9000 Gent - België 

Specificat ies 
In beheer: sinds 2003 

Renovatie door: NUCLEO vzw / OTC 

Duur renovatie: 1 jaar 

Vroegere functie: ziekenhuis 

Bezett ing 01/01/2017 

Hallveig Agustsdottir, Artcinema OFFoff, Hugo Azcuy Castillo, Wim 

de Maat, Steven Messiaen, Sjoerd & Merlyn Paridaen,  Jonas 

Vanderbeke, Nicoline van Stapele 
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Convent Huyshove 
Vanaf juli 2010 nam NUCLEO in het O.L.V. ter Hoye 

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, 17 ateliers en 1 

stockageruimte.  

Locat ie 
Lange Violettestraat 231, 9000 Gent - België 

Specificat ies 

In beheer: vanaf juli 2010 

Renovatie door: NUCLEO vzw / OTC 

Duur renovatie: 1 maand 

Bezett ing 01/01/2017 
Jonas Baeckeland, Frankcis Bekaert, Patrick Benedictus, Dolores 

Bouckaert, Luanda Casella, Maarten De Saeger, Tessa 

Groenewoud, Philip Henderickx,Bert Huyghe, Haider Jabbar, Bardt 

Jaques, Pirò Pallaghy, Elisabeth Van Dam, Tom Van de Voorde, 

Jeroen Van der Fraenen, Johannes Verschaeve 
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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.  

Locat ie 
Kattenberg 4, 9000 Gent - België 

Specificat ies 
In beheer: sinds juli 2004 

Renovatie door: NUCLEO vzw / OTC / vzw Atoomproef 

Duur renovatie: tot mei 2006 

Vroegere functie: kazerne 

Bezett ing 01/01/2017 

Katrin Bosmans, Brantt, Linda Carrara, Isa D'hondt, Katelijne De Corte, 

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

Leurs, 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 

elektriciteit. 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.  

Locat ie 

Lindenlei 38, 9000 Gent - België 

Specificat ies 
In beheer: april 2010 

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

Vroegere functie: school 

Bezett ing 01/01/2017 

Mira Albrecht, Ben Benaouisse, Isabelle Billiet, Jean-Marie 

Bytebier, Frédéric Cybulski, Pieter De Clercq, FASE collectief, Leo 

Gabin, Stephanie Gildemyn, Olivier Goethals, Wannes 

Goetschalckx, Bert Heytens, Cecilia Jaime, Niels Ketelers, Valery 

Konevin, Marjolein Labeeû, Lieven Lefere, Eva Neirynck, Elien Ronse, 

Ine Smet, Annouk Thys, Veerle Tytgat, Sofie Van Bossele, Kristof Van 

Heeschvelde, Arnaud Vanrafelghem, Bart Vansteenkiste, Kobe 

Wens, Zwart Wild, Simon van Parys 
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Langestraat 02 
Via Dienst vastgoedbeheer en Mattias Laga (Elftwelf vzw) 
kon NUCLEO dit leegstaande huis in beheer nemen. 

Locat ie 
Langestraat 138, 9050 Ledeberg - België 

Specificat ies 
In beheer: vanaf 1 april 2013 

Vroegere functie: huis 

Bezett ing 01/01/2017 
Guy Slabbinck 
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Paddenhoek 
Sogent (stadsontwikkelingsbedrijf Gent) wees NUCLEO een 
leegstaand schoolgebouw aan de achterzijde van de Bank 
van de Arbeid toe. NUCLEO neemt het gebouw in beheer 
sinds half november 2013.  

Locat ie 
Paddenhoek 12, 9000 Gent - België 

Specificat ies 

In beheer: 15 november 2013 

Renovatie door: NUCLEO 

Vroegere functie: schoolgebouw 

Bezett ing 01/01/2017 

einddatum 31/03/2017 
Carlos Alfonso, Felix Baele, Carlos Caballero, Willem Cole, Mario De 

Brabandere, Anneleen De Causmaecker, Tine Deboelpaep, Koen 

Deschuyter, Jan Laroy, Geert Marijnissen, Jelle Martens, Emma 

Mortier, Joke Raes, Meggy Rustamova, Frank Van Hiel, Emma Van 

Roey, Klaas Van der Linden, Evelyn Van Overbeke 
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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. 

Locat ie 

Botestraat 131, 9032 Wondelgem - België 

Specificat ies 
In beheer: 15 oktober 2014 

Vroegere functie: dagcentrum De Wal 

 

Bezett ing 01/01/2017 

einddatum 31/01/2017 
Melissa Annie B, Fen De Winter, Silvia Defrance, Elke Desutter, 

Abdul-Vahit Duman, Ritsart Gobyn, Bert Joostens, Chiara Lammens, 

Vicky Lema, Griet Musschoot,Thomas Peeters, Lore Rabaut, Ruben 

Vandeghinste, Ruth van Haren Noman 
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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, namen vanaf 
februari 2016 de eerste kunstenaars er hun intrek. 
 
Hierin worden in totaal 18 individuele ateliers, één 
deelatelier, 6 stockageruimtes en de BLANCO-ruimte 
worden ondergebracht.  

Locat ie 
Coupure Rechts 308, 9000 Gent - België 

Specificat ies 

In beheer: 1 november 2015 

Renovatie door: NUCLEO vzw 

Duur renovatie: 2 maanden 

Vroegere functie: school 

Bezett ing 01/01/2017 
Leyla Aydoslu, Eddy De Buf, Samira El Khadraoui, Liesbeth 

Henderickx, Naomi Kerckhove, Marie-Fleur Lefebvre, 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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Zandvoordestraat 
Departement Facility Management – Dienst Vastgoedbeheer 
wees dit voormalig politiekantoor aan NUCLEO toe tot de 
verkoop van het pand 

Locat ie 
Zandvoordestraat 4, 9052 Zwijnaarde - België 

Specificat ies 
In beheer: december 2016 

Vroegere functie: Politiecommissariaat 

Bezett ing 01/02/2017 

einddatum 30/06/17 
Thomas Peeters 
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Churchillplein 
De Gentse maatschappij voor huisvesting WoninGent kende 

4 sociale appartementen toe aan NUCLEO in afwachting van 
de start van de renovatie eind 2018. 

Locat ie 
Churchillplein, 9000 Gent - België 

Specificat ies 

In beheer: januari 2016 

Vroegere functie: Sociale huisvesting 

Bezett ing 01/04/2017 
Jolijn Baeckeland, Elke Desutter, Fen Dewinter, Chiara Lammens, 

Klaas Vanderlinden 
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4 . 4  Onze w ishlist voor de lange termijn 
 
Te zoeken ATELIERPAND VOOR AANKOOP  

- pand in de periferie 
- schaalvergroting: minstens 40 à 50 ateliers, 1.500 m2 of meer 
- industriële achtergrond, bv magazijn of compartimenteerbaar bedrijfspand 

 
Te zoeken locat ie voor Gentse stadsresident ie  

- geïntegreerd in pand met een aantal kunstenaarsateliers, ingebed in de werking van NUCLEO 
- plek voor “salon” of ontmoetingsruimte 
- mogelijkheid tot inrichten van verblijfplaatsen 
- centraal gelegen  
- hogere graad van comfort dan doorsnee atelierpand 
- pand met een zekere uitstraling 
- langere termijn 

 
 
4 .5  Een aankoop:  project achterstraat 
 
In de Achterstraat in Sint-Amandsberg bevindt zich vlak naast het Azaleapark een stadskanker: 
magazijnen en ateliers van voormalige bedrijfspanden die leegstaan en verkommeren. 
De locatie kan geschikt gemaakt worden voor kunstenaarsateliers. Het geheel heeft een oppervlakte van 
1.800 m2 waarin we 40 ateliers kunnen onderbrengen, met ongeveer 1.300 m2 verhuurbare oppervlakte. 
 
Dit project past schitterend binnen het stadsrenovatieproject Sint-Amandsberg en de geplande 
opwaardering van het Azaleapark en biedt een stedenbouwkundige meerwaarde voor de Stad. 
De wand palend aan de parking van het Azaleapark kan worden opengemaakt voor extra lichtinval en een 
bijkomende ingang. Zo wordt ook een openheid naar de publieke ruimte van het park gecreëerd. Wanneer 
deze parking op termijn vervangen wordt door een halfondergronds parkeergebouw breidt het park nog 
uit tot aan deze wand, waardoor deze ingreep een nog grotere impact krijgt. 
 
Op de website van Stad Gent: 
Het Azaleapark is een park met heel veel mogelijkheden. Het ligt helaas erg verscholen en is wat 
onoverzichtelijk door de mix van garageboxen, woningen, toegangen tot de school… De smalle doorgang 
aan het dienstencentrum nodigt voorbijgangers niet uit om het park te bezoeken. Al deze toegangen willen 
we duidelijker en aantrekkelijker maken. 
De bestaande parkeerplaatsen kunnen een nieuwe plek krijgen in een halfondergronds parkeergebouw in 
het park. Zo’n ingreep maakt het groen beter zichtbaar en bereikbaar, maakt de omliggende straten 
aangenamer en biedt bovendien de kans om speelruimte te creëren op het dak van het gebouw. 
Aan de rand van het park bevindt zich het Open Huis Azalea. De Open Huizen van de Stad Gent, de 
vroegere seniorenhuizen, hebben de ambitie om in de toekomst een breder publiek aan te spreken dan 
voorheen. Open Huis Azalea zou met allerhande activiteiten een levendige dynamiek in het park kunnen 
brengen. 
Een doordachte nieuwe invulling van het Oud Gemeentehuis en het dienstencentrum langs de 
Antwerpsesteenweg kan ook van deze plek opnieuw een soort centrum voor de buurt maken. 
 
Het totale projectkost wordt geschat op €1.200.000 
Mogelijke financiering: 

aankoop NUCLEO via lening: €550.000  
(vraagprijs €500.000, waarde geschat door sogent op €650.000) 

investering: €650.000 
FOCI (onder nieuwe beleidslijn klimaat): €250.000 
gezocht renovatiebudget: €400.000 (ofwel 1/3 van totaalproject) 
Hierover gaat we in gesprek met Stad Gent 
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ruwbouwingreep patio en andere €30.000  
dakherstelling houtwerken €10.000 
dakrenovatie epdm en isolatie  €168.000  
buitenschrijnwerken €105.000  
binnenwanden en deuren €98.250  
sanering zadeldak €20.000  
technieken €200.000  
onvoorziene kosten €18.780 
TOTAAL €650.000  
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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 liep omgekeerd evenredig met de omvang van de toegekende subsidies.  
 
Hierdoor werden we in toenemende mate afhankelijk van eigen inkomsten uit verhuur. In 2017 hebben 
we maar liefst 70% van onze werkingsmiddelen hieruit geput. Het opeenvolgend verlies van een reeks 
rendabele panden doet het volume aan eigen inkomsten echter drastisch afnemen met €16.000 in 2017 en 
een prognose voor 2018 met een daling van nogmaals €20.000. 
 
Wanneer we de netto inkomsten per pand bekijken zien we grote verschillen. Enkel de panden waar 
relatief weinig of geen huur voor wordt betaald en die een zekere omvang hebben, kunnen wegen op de 
begroting met een netto inkomst van €10.000 tot €15.000 of meer bij enkele zeer grote panden. 
In de praktijk gaat het om de panden van Stad Gent, sogent en het Gemeenschapsonderwijs. 
 
Aangezien het vastgoedaanbod van Stad Gent en sogent gestaag afneemt, en er in het algemeen steeds 
minder leegstand in de stad aanwezig is, is het bijzonder onwaarschijnlijk dat wij onze werking op deze 
manier zullen kunnen blijven financieren. We zullen waarschijnlijk terug evolueren naar de situatie van 
2010 en eerder, waarbij er slechts gestreefd kan worden naar een break-even per gebouw. De transfer van 
gebouwen naar werking zal maw opdrogen (zie verder). 
 
Daarom is het noodzakelijk ons beleid als volgt te heroriënteren: 

- meer tijdelijke leegstandsinvulling en huur voor de lange termijn om meer stabiliteit te 
verwerven 

- eigen vastgoed te verwerven 
- meer subsidie verwerven om de werking duurzaam te financieren 

 
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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projectsubsidie 

Stedenfonds 

Stad Gent 

Vlaamse Gemeenschap 

Provincie Oost-Vlaanderen 

De subsidie van Oost-
Vlaanderen nam de afgelopen 
jaren sterk af en zakt van 
€30.000 in 2010 naar 
nauwelijks €7.000 in 2016 om 
in 2018 volledig te 
verdwijnen. De Vlaamse 
Gemeenschap neemt over en 
zal vanaf 2018 teruggrijpen 
naar ref. jaar 2014 met een 
bedrag van €18.000. 
 
Stad Gent (vroeger ook in 
Stedenfonds) is en blijft onze 
trouwste partner en blijft 
constant in ons totaal 
subsidiepakket.  
 
We laten in dit overzicht de 
nog te verwerven subsidies 
voor bijkomende projecten 
buiten beschouwing. 
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De huurinkomsten stegen jaar 
na jaar en groeiden tussen 2010 
en 2016 van €83.000 naar 
241.000€ met bijna 300%. 
 
2017 is een kantelpunt: de 
huurinkomsten dalen de 2 
komende jaren naar €225.000 
en €205.000. 
 
Wanneer we de nog te 
verkrijgen projectsubsidies die 
buiten de reguliere werking 
vallen buiten beschouwing 
laten, blijken de totale 
werkingsmiddelen eveneens te 
dalen met €15.000 in 2017 en 
nogmaals €10.000 in 2018. 
	

Hier worden de eigen middelen 
(huurinkomsten) vergeleken met 
de subsidies die dienen voor de 
werking van Stad Gent, Provincie 
Oost-Vlaanderen en Vlaamse 
Gemeenschap (niet de 
investeringssubsidie en 
projectsubsidie). 
 
De verschuiving in de verhouding 
is significant. In 2015 was de 
verhouding reeds 65 % eigen 
middelen vs 35% subsidies. Het 
belang van eigen middelen nam 
zelfs nog toe in 2016 waar de 
werking voor 70% gefinancierd 
werd met de huurinkomsten. In 
2017 en 2018 daalt deze 
verhouding door het wegvallen 
van verschillende rendabele 
panden. Dit is ook het 
toekomstperspectief voor de jaren 
nadien. 
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5.2.  Eigen middelen uit  verhuur 
 
Uitbating gebouwen was in 2016 rendabel: we noteerden €241.000 inkomsten uit verhuur. Dit 
vertegenwoordigt 70% van de totale inkomsten. Na aftrek van alle kosten verbonden aan het beheer van 
de panden bleef een bedrag over van €105.000 dat werd ingezet voor de algemene werking, personeels-
kosten en projecten en werd gebruikt om de reserve verder aan te dikken. De meest rendabele gebouwen 
waren Lindenlei, Leopoldskazerne, Paddenhoek, Villa De Wal en Veeartsenijschool. 
 
In 2017 dalen de huurinkomsten, na het wegvallen van Predikherenlei, Villa De Wal en Paddenhoek, naar 
bijna €225.000, nog steeds 67% van de totale financiering. Hiervan rest ongeveer €79.000 voor de 
werking. 
In 2018 dalen de huurinkomsten verder naar €205.000 wegens het wegvallen van de Leopoldskazerne. 
Deze daling kan groter zijn indien Lindenlei of Veeartsenijschool ook zouden wegvallen of de 
ingebruikname van Convent Sint-Antonius niet kan doorgaan. Dit bedrag vertegenwoordigt nog steeds 
62% van de totale inkomsten. €65.000 van deze middelen vloeit in 2018 naar de algemene werking. 
 
In de tabel hieronder geven we een overzicht van onze panden, alsook een indicatie van hoe winstgevend 
of verlieslatend ze waren in 2016. 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 Paddenhoek betekenden een grote financiële meerwaarde voor onze werking in 
2016. 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. 
 
Op korte termijn verloren en verliezen we volgende gebouwen, samen goed voor een netto 
inkomstenverlies van €52.000 op jaarbasis: Predikherenlei(31/12/2016) €10.000 / jaar, Villa De Wal 
(01/01/2017) €11.000 / jaar, Paddenhoek (31/03/17) = €14.000 / jaar en Leopoldskazerne (31/12/17) = 
€17.000 / jaar. 
Deze cijfers onderstrepen nogmaals de nood aan meer standvastig patrimonium voor de lange termijn en 
de noodzaak van het verwerven van eigen patrimonium. 
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5.3.  Subsidie werking 

 
5.3.1. Stad Gent – werkingsmiddelen EN PROJECTSUBSIDIE 

 
Deze werkingsmiddelen komen uit de reguliere middelen voor cultuur van de Stad Gent. 
Het bedrag werd vastgelegd op €85.000.  
 
NUCLEO kan als organisatie met een werkingssubsidie die de €25.000 overstijgt geen aanvragen voor 
projectsubsidies meer indienen. 
 
We dienden een dossier in voor een COOP-I Europees samenwerkingsproject (3 jaar) met de 
organisaties ESA uit Leeds en NAC uit Rotterdam bij Creative Europe. Indien de Europese subsidie 
wordt toegekend moeten we zoeken naar een bedrag van €10.000 per jaar (2017-2019) om dit project te 
kunnen realiseren. Hiervoor gaan we in gesprek met Stad Gent. 
 
We moeten ook in overleg bekijken hoe de internationale stadsresidentie voor Gent gefinancierd kan 
worden. 
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Transfer middelen van gebouwen naar werking 

In	vorige	grafiek	gaven	we	een	overzicht	van	de	rendabiliteit	per	pand.	We	vergelijken	m.a.w.	per	pand	de	inkomsten	en	de	
uitgaven.	
	
Inkomsten:	huurgelden	ateliers	
Uitgaven:	door	NUCLEO	te	betalen	huurgelden,	evt.	beheerskosten	(begijnhof),	stookolie,	gas,	water,	elektriciteit,	verzekeringen	
	
In	totaliteit	was	er	in	2016	een	positief	resultaat	op	de	uitbating	(alle	inkomsten	en	uitgaven	van	de	panden)	van		iets	meer	dan	
€105.000.	Dit	werd	geïnvesteerd	in	de	werking	(algemene	werking,	projecten,	personeel,	gebouwen)	en	gebruikt	om	de	huidige	
reserve	aan	te	dikken.	
	
In	onderstaande	grafiek	is	duidelijk	te	zien	hoe	de	transfer	in	middelen	van	gebouwen	naar	werking	van	2010	tot	2016	
drastisch	evolueerde:	er	was	een	spectaculaire	groei	met	een	méér	dan	vertienvoudiging	op	6	jaar	tijd.	Dit	maakte	het	
mogelijk	om	in	2016	de	werking	te	dragen	met	meer	dan	€100.000	aan	eigen	inkomsten.	
	
Vanaf	2017	worden	we	geconfronteerd	met	een	daling	naar	een	bedrag	van	€79.000,	in	2018	is	dit	nog	slechts	€65.000.	Dit	
gegeven	zet	onze	werking	zwaar	onder	druk.	
	
Het	feit	dat	de	financiële	transfer	van	gebouwen	naar	werking	op	termijn	opdroogt	maakt	dat	we	op	zoek	moeten	naar	
patrimonium	voor	de	lange	termijn	en	bijkomende	ondersteuning	voor	onze	werking.	
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5.3.2. Provincie Oost-Vlaanderen – werkingsmiddelen en projectsubsidie 
 
De Provincie Oost-Vlaanderen kende vanaf 2004 jaarlijks €50.000 werkingsmiddelen toe. Dit bedrag 
nam stelselmatig af en evolueerde naar een toelage van slechts €7.000 voor 2016 en 2017.  
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 de werking toch te continueren en zelfs verder 
uit te bouwen. 
Deze subsidie vormt een overlopende rekening, dit om cashflow problemen te vermijden naar aanleiding 
van laattijdige ontvangst van de subsidie. In de praktijk dat gebruikt NUCLEO elk jaar ¾ van de 
middelen van het voorbije werkingsjaar, en ¼ van de middelen die voor dat jaar zelf zijn toegekend. 
Bijvoorbeeld: reële subsidie 2015 = ¾ middelen 2014 + ¼ middelen 2015. 
 
De middelen voor cultuur van de Provincie zullen uitdoven in 2018 en worden vanaf dan in principe naar 
de Vlaamse Gemeenschap overgeheveld. 
In 2017 betekent dit dat we geen werkingsmiddelen meer zullen overdragen naar 2018. Het effectief te 
besteden bedrag voor 2017 is dus €8.750. (¼ middelen 2016 = €1.750 + middelen 2017 = €7.000) 
 
Voor de realisaties van SOLO, Zomerresidentie Machelen-aan-de-Leie, richten we in 2017 en aanvraag 
voor projectsubsidie naar de respectievelijke provincies van de deelnemende organisaties. NUCLEO 
vraagt hiervoor €5.000 aan de Provincie Oost-Vlaanderen. In 2018 willen we aanspraak maken op 
Vlaamse projectsubsidies. 
 
 
5.3.3. Vlaamse Gemeenschap – werkingsmiddelen en projectsubsidie 
 
Vanaf 2018 neemt de Vlaamse Gemeenschap de middelen voor cultuur over van de provincies. 
Voor NUCLEO schuilt hierin een groot risico: het atelierbeleid werd door de Vlaamse Gemeenschap 
steeds als een lokale verantwoordelijkheid beschouwd, wat betekent dat we hiervoor niet gesubsidieerd 
kunnen worden binnen het kunstendecreet.  
 
We vernemen dat Vlaanderen werkt aan een decreet voor regionaal cultuurbeleid, waarin de werking 
van NUCLEO zou kunnen kaderen. Dit decreet zal in werking treden vanaf 2020 maar moet nog 
geschreven worden. Voor de werkingsjaren 2018-2019 zal men de financiering door de provincies 
kopiëren aan de hand van referentiejaar 2014. Dit betekent voor NUCLEO een subsidie van €18.000. 
 
Voor de realisaties van SOLO, Zomerresidentie Machelen-aan-de-Leie, zullen we in 2018 samen met 
Studio Start en Cas-co een aanvraag voor projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap indienen. 
 
 
5.4 .  Investeringssubsidie infrastructuur 
 
Voor het renoveren, onderhouden en gebruiksklaar maken van panden die worden opgenomen in de 
werking van NUCLEO voorzag de Stad Gent sinds 2010 een jaarlijkse investeringssubsidie van €50.000. 
Vanaf 2014 wordt nog €40.000 per jaar voorzien. Voor het realiseren van het project Veeartsenijschool 
verkregen we in 2016 een bijkomende eenmalige investeringssubsidie van €20.000. 
 
Het restende renovatiebudget van 2015 bedroeg €40.028,55. Samen met de jaarlijkse subsidie van 
€40.000 en de eenmalige subsidie van €20.000 bracht dit het totale renovatiebudget voor 2016 op 
€100.028,55. 
Er werd een bedrag van €101.225,92 besteed, voornamelijk voor het gebruiksklaar maken van de 
Veeartsenijschool (€94.139,67) en de BLANCO-ruimte (€7.086,25). Een gedetailleerd overzicht is 
toegevoegd als bijlage 3. Dit betekent dat NUCLEO voor €1.197,37 prefinancierde op het budget voor 
2017. 
 
Uit eigen middelen werd een bedrag van €22.918,04 besteed aan werken in de Veeartsenijschool 
(€13.217,17), de constructie van de BLANCO module (€4.085) en onderhoud en herstellingen in de 
andere gebouwen in beheer (€5.615,87.)  
 
 



	 57 

 
 
 
Voor 2017 hebben we een investeringsbudget van €38.802,63. Dit bedrag wordt voorzien voor het 
gebruiksklaar maken van Convent Sint-Antonius voor een bedrag van €35.000. Verder verwachten we 
nog een laatste factuur voor de verwarming van de Veeartsenijschool en zijn er kosten aan de verwarming 
van de Lindenlei. 
 
 
5.5.  Een tevreden terugblik op 2016 
 
In het boekjaar 2016 noteren we een positief resultaat van bijna €6.000. Gecumuleerd met het resultaat 
van 2015 betekent dit een positief resultaat van €80.000. 
	
De werking gebouwen leverde €15.000 meer op dan oorspronkelijk voorzien. Dit ligt voornamelijk aan 
het feit dat we – tegen de verwachting en begroting in – de Paddenhoek en Predikherenlei het hele jaar in 
beheer konden houden. 
Op deze manier bracht de uitbating van onze panden €105.000 op, die kon worden geïnvesteerd in de 
algemene werking. 
 
Investeringen (renovatie, onderhoud) van de gebouwen in beheer werden in 2016 slechts gedeeltelijk 
ondergebracht onder de investeringssubsidie van Stad Gent voor een bedrag van iets meert dan €100.000, 
voornamelijk in de Veeartsenijschool en de BLANCO-ruimte. 
Met eigen middelen deden we een investering van €23.000, eveneens in de Veeartsenijschool, de 
BLANCO ruimte en voorzagen we in herstellingen en onderhoud van de panden in beheer. 
 
De kosten van de projecten Vorig jaar in Gdańsk (€10.000) en Open Ateliers #11 (€13.000) werden 
gedragen met eigen middelen. 
 
Extra kosten in 2016 waren de opening van de Veeartsenijschool (€1.500) en het onderhoud van de 
panden in beheer (€6.000). 
 
 
5.6.  Een bezorgde vooruitblik op 2017 en 2018 
 
In 2017 dalen de eigen inkomsten op naar een bedrag van €225.000 door het verlies van verschillende 
rendabele panden. De werking wordt in 2017 nog voor 67% gefinancierd met eigen middelen, en voor 
33% met subsidies. 
 
De subsidie van Provincie Oost-Vlaanderen (in 2014 nog goed voor €20.250) blijft hangen op €8.750 en 
wordt vanaf 2018 vervangen door een toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor een bedrag van 

101.226	

22.918	

Kosten gebouwen 2017 

investeringssubsidie	
eigen	middelen	
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€18.000. De subsidie stijgt dus licht, maar dit kan het verlies aan eigen inkomsten uit verhuur niet 
opvangen.  
 
Op het vlak van patrimonium hebben we in 2017 nog slechts een transfer van €79.000 dat naar de 
algemene werking en projecten vloeit, tov €105.000 in 2016. Lindenlei en Veeartsenijschool blijven de 
grootste bron van inkomsten, samen met de Leopoldskazerne die wegvalt eind 2017. Daardoor daalt dit 
bedrag in 2018 verder naar €65.000. 
 
We schakelen in 2017 extra werkkracht in: Danielle van Zuijlen diept de (internationale) 
samenwerkingsprojecten verder uit en we voorzien in een freelance medewerker patrimonium. 
 
We voorzien in 2017 als belangrijkste projecten de samenwerking met ESA (Leeds) en NAC 
(Rotterdam), en SOLO, Zomerresidentie Machelen-aan-de-Leie, kunstenaarsactiviteiten in de 
BLANCO ruimte, BLANCO ingrepen in de publieke ruimte en de voormalige bibliotheek en 
ontmoetingsmomenten voor de kunstenaars.  
We gaan in het kader van reflectie en herbronning ook op prospectie bij een aantal atelierorganisaties in 
het buitenland. 
 
Voor de financiering van de samenwerking met ESA en NAC gaan we in gesprek met Stad Gent. 
Hiervoor zoeken we een bedrag van €10.000. 
SOLO, Zomerresidentie Machelen-aan-de-Leie wordt gefinancierd met middelen van de respectievelijke 
provincies van de partnerorganisaties. 
 
De begroting van 2017 gaat voor €25.000 in het rood, waarbij onze reserve daalt van €80.000 naar 
€55.000. Vervolgens gaat de begroting van 2018 voor €40.000 in het rood, waardoor onze reserve 
op 2 jaar tijd daalt van €80.000 tot €15.000!  
 
Dit is te wijten aan het opeenvolgend verlies van verschillende gebouwen, samen goed voor een 
netto inkomstenverlies van €52.000 op jaarbasis. 
Dit scenario gaat ervan uit dat de gebouwen in beheer voorlopig in onze handen blijven. Een evt. 
verlies van Lindenlei (€33.000 netto) of de Veeartsenijschool (€25.000 netto) kunnen hier ronduit 
een rampscenario van maken. 
 
 
5.7.  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 
belangrijkste trends – die op elkaar inhaken – nog eens aan: 
 

- afname of stagnering van de subsidie  
extra bedreiging: de overdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen naar de Vlaamse 
Gemeenschap 

- groeiende afhankelijkheid van huurinkomsten 
- sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal rendabele panden 
- afnemend vastgoedaanbod vanuit Stad Gent en sogent 
- steeds minder leegstand in Gent 

 
Dat onze vrees niet louter theoretisch is werkten we uit op basis van een mogelijk scenario voor 2018. 
 
Als: 
- in 2018 de Lindenlei en de Veeartsenijschool niet langer in beheer zijn 
- alle andere huidige panden zoals voorzien behouden blijven 
- de subsidiëring van de werkingsmiddelen door de Provincie Oost-Vlaanderen wordt overgenomen 
  door de Vlaamse Gemeenschap 
- de subsidie van de Stad Gent onveranderd blijft 
 
Dan: 
eindigt NUCLEO met een verlies van €98.000! 
 
 
Op korte termijn zorgt dit voor een tekort op de begroting van 2017 van €25.000. Hiervoor moet een 
oplossing worden gezocht. De trend zet zich bovendien door in 2018. Het tekort zal dan verder vergroten 
naar €40.000, 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 
renovatieprojecten zoals de Veeartsenijschool (werfbegeleiding). Momenteel kunnen we hierin niet 
voorzien. 


