
NUCLEO 
INTENTIEVERKLARING  
 
 
Een aantal spelers in de Gentse kunstensector spraken de wens uit om op vlak van 
duurzaamheid en ecologie een gezamenlijk initiatief te nemen. Dit traject kreeg de 
naam GREENTRACK. NUCLEO ondertekende in 2012 – samen met vele andere 
organisaties - de engagementsverklaring. Via samenwerking en uitwisseling van 
expertise wordt het ecologische gehalte van de sector verhoogd. Dit 
past binnen het Gentse klimaatverbond van de stad Gent en sluit 
ook aan bij het project Jonge Sla van het Vlaams Theater Instituut.  
 
 
 
I. WAAR GAAN WE VOOR ? 
 
‘Voor de toekomst van onze planeet is duurzamer leven en werken nodig, de 
mensen in de kunstensector kunnen zich deze transitie inbeelden en in acties 
omzetten.’ (Jonge Sla/VTI) 
 
Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal worden. Dat betekent dat alles in de stad CO2-
neutraal moet zijn. Daarvoor is een transitie nodig, een structurele verandering in 
ons leven en werken. NUCLEO ondertekende de engagementsverklaring van 
GREENTRACK omdat we actief aan deze verandering willen bijdragen. Dit betekent 
een verregaand engagement, waar jij ook deel van kan uitmaken door bewust te 
denken en te doen.  
 
II. HOE DOEN WE DAT ? 
 
Samen ! 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. Omwille van het meestal 
slechts tijdelijk gebruik van onze gebouwen kunnen we geen ingrijpende renovaties 
doen. We moeten creatief zijn om toch de nodige ecologische maatregelen te treffen, 
zoals het plaatsen van plasticfolie tegen de vensters, installeren van tochtsluizen etc.  
 
Daarnaast brengen we je op de hoogte over duurzaamheid en ecologie via 
nieuwsbrieven en infoborden in de gebouwen, informeren we je over interessante 
workshops en brengen we de energiehuishouding van jouw gebouw in kaart.   
 
Naast de zorg om onze gebouwen zo goed & duurzaam mogelijk in te richten, is het 
noodzakelijk om - samen - bewust om te gaan met de aangeboden faciliteiten: 
 
A. ZORGZAAM 
Je bent zowel zorgzaam voor je eigen atelier als voor de gemeenschappelijke delen 
van het gebouw. Overtollig materiaal en/of afval worden niet in de 
gemeenschappelijke delen gestockeerd, maar bewaar je in je eigen atelier of breng 
je naar het recyclagepark. Kuis af en toe voor je eigen deur, en eventueel ook voor 
die van je buur. We hebben geen kuisploeg die instaat voor het onderhoud, dus 



spreek een beurtrol af voor wie wanneer de gang veegt en de toiletten kuist. Zo blijft 
het – zowel in atelier en het hele gebouw – aangenaam vertoeven. 
 
B. SPAARZAAM 
Het klinkt gek, maar we merken dat lichten en verwarming wel eens aan blijven, ook 
al is er geen kunstenaar te bespeuren. Wees spaarzaam en ga rationeel om met 
elektriciteitsverbruik. Bij het verlaten van het atelier en gebouw schakel je 
consequent alle lichten en verwarming uit. Dat je geen ramen opent als de 
verwarming aan staat, is vanzelfsprekend. Schakel bij het verlaten van je atelier 
tevens apparaten in standby uit en haal opladers uit het stopcontact. Op die manier 
ga je sluimerverbruik tegen.  
 
C. SIGNALISATIE GEBREKEN 
Wanneer je een gebrek aan het gebouw opmerkt, zoals een niet goed 
functionerende verwarming, lekkende kranen of een disfunctioneel toilet, meld je dit 
aan de gebouwverantwoordelijke (zie info onderaan). Je vervangt zelf kapotte 
lampen in je atelier door spaarlampen. Voor de vervanging van lampen in de 
gemeenschappelijke delen contacteer je de gebouwverantwoordelijke.  
 
D. AFVAL 
Probeer zoveel mogelijk afval te vermijden. Je plaatst zelf je afval buiten volgens de 
afvalkalender van IVAGO, die je kan downloaden volgens adres op hun website 
www.ivago.be. Je voorziet in je eigen vuilniszakken en staat in voor het zorgvuldig 
sorteren van afval (restafval, PMD en papier). Kies indien mogelijk voor ecologische 
producten. Klein gevaarlijk afval zoals verven, inkten, solventen, zuren of basen mag 
in geen geval via de gootsteen of toilet weggegooid worden, maar breng je naar het 
recyclagepark.  
 
 
Het is noodzakelijk om - samen - bewust om te gaan met de aangeboden 
faciliteiten. Als huurder verklaar ik me bereid om hieraan mee te werken.  
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http://greentrack.be 
www.gentsklimaatverbond.be 
http://www.jongesla.be 
 


