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Busleyden Atheneum heeft diverse klimaat-neutrale werken uitgevoerd op alle campussen.
Het eindresultaat van de investeringen op campus Nekkerspoel zijn nu te zien. Toonmoment
op dinsdag 26 juni van 15.45 tot 17.00 uur, Nekkerspoelstraat 74 in Mechelen.

CAMPUS NEKKERSPOEL TOONT KLIMAATNEUTRALE
PROJECTEN AAN HET GROTE PUBLIEK
De provincie Antwerpen en stad Mechelen trokken veel geld uit voor klimaat-neutrale
projecten in scholen. Dat deze klimaatsubsidies goed besteed zijn laat campus
Nekkerspoel van het Busleyden Atheneum dinsdag 26 juni zien. “Campus Nekkerspoel
ontving 30.000 euro van de Stad Mechelen en 65.500 euro van de Provincie
Antwerpen. GO! scholengroep 5 deed ook een duit in het zakje. In totaal werd er voor
150.000 euro geïnvesteerd. Grote bedragen waar grote werken mee werden gedaan.
Het resultaat willen we graag eens laten zien”, zegt Dirk Buelens, coördinator van
campus Nekkerspoel van het Busleyden Atheneum. Iedereen is welkom op het
toonmoment van de klimaat-neutrale projecten, dinsdag 26 juni tussen 15u45 en 17u.
De uitgevoerde werken die dinsdag te bekijken zijn, betreffen onder meer de vernieuwing
van de stookplaats en de CV-ketels; de relighting van twee gangen, de refter, het
secretariaat en de burelen alsook een leslokaal; de isolatie van de zolders en de plaatsing
van zonnepanelen.
Naast investeringen is er ook aandacht voor sensibilisering.
“Dit toonmoment is daar een voorbeeld van. En met onze partner Milieuzorg-op-school
organiseerden we een pedagogische studiedag rond klimaat en milieu.”
In de nabije toekomst voorziet campus Nekkerspoel nog in het vervolledigen van de
relighting, de bouw van een mini-containerpark, extra aandacht voor papierverbruik, het
verwijderen van de frisdrankautomaat, plaatsing van drinkfonteinen en een optimale
monitoring van het energieverbruik alsook de opbrengst van de zonnepanelen.
De klimaat-neutrale werken die Busleyden Atheneum opstartte met subsidies van de stad
Mechelen en de Provincie Antwerpen enerzijds en eigen middelen anderzijds bedragen
vandaag ruim 600.000 euro en zullen de komende jaren nog toenemen.

Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

