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Het decor: de tuin van het 
Erasmushuis op een zonnige 
herfstochtend. Tegenlicht 
doorboort een ballet van op-
waaiende bladeren. Omhoog-
geblazen, zo blijkt, wanneer 
er als in een sciencefiction-
film drie silhouetten, getooid 
met maskers en oorkleppen, 
opdoemen uit het halfduister. 
Ontdaan van extra’s blijken 
het (vlnr) Michael, Marij en 
Peter te zijn, driekwart van de 
werkplaats Buiteninfrastruc-
tuur, even later vervolledigd 
door hun collega Herman 
(rechts). “Wij zijn verantwoor-
delijk voor het onderhouden 
van het groen, de paden en 
de wegen op de campussen”, 
zegt Michael. “Strooien bij 
vriesweer, snoeien van over-
groei en – wat we hier aan het 
doen zijn – het bladvrij maken 

van paden.” “Dat snoeien is 
ook belangrijk voor het veilig-
heidsgevoel”, vult Peter aan. 
“We proberen de terreinen 
overzichtelijk te houden, zo-
dat er wat sociale controle 
mogelijk blijft.”
“Het is fijn werk”, zegt Marij. 
“Je bent veel buiten en werkt 
bijna altijd samen, en dan nog 
aan iets wat meteen voldoe-
ning geeft. We krijgen gere-
geld appreciatie van proffen 
én studenten. Alleen een 
beetje jammer van het zwerf-
vuil dat die laatsten nogal 
makkelijk achterlaten.” Valt 
het eigenlijk mee, als enige 
vrouw in een bende mannen? 
“Ja hoor, ik sta m’n man-
netje wel, ik ben ook geen 
gewone”, lacht ze. De heren 
blijken het daar roerend mee 
eens.

Onze fotograaf Rob Stevens richt zijn lens op de mens achter de actualiteit aan de universiteit, en vuurt vrank en 
vrij vragen af. UITGeLICHT
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“Voor het eigenlijke werk had-
den we een bijzonder korte peri-
ode ter beschikking: we konden 
pas beginnen na het einde van 
het tweede semester op 30 mei, 
en alles moest rond zijn vóór de 
opening van het academiejaar. 
Maar de aanzet was er al in 2007, 
toen we de historische voorstudie 
startten. Het gaat hier tenslotte 
over een beschermd monument. 
In die periode verschenen on-
der leiding van professor Gerrit 
Vermeir en professor Ann Hey-
lighen ook enkele thesissen over 
akoestisch comfort en algemene 
toegankelijkheid van auditoria 
waar we rekening mee hielden. 
De Dienst Media en Leren praatte 
een aardig woordje mee en bin-

nen de Technische Diensten werd 
de expertise van tal van mensen 
ingezet.”

De Grote Aula ging in Leuven 
al vele jaren door voor een prima 
concertzaal met een schitterende 
akoestiek, maar dat bleek toch 
een relatief begrip te zijn. De lan-
ge nagalmtijd was verre van ide-
aal, niet alleen voor spraak maar 
ook voor muziek. “Inderdaad”, 
bevestigt Verbist, “we maten 2,5 
seconden, en konden die – zo ver-
telden computermodellen ons – 
theoretisch terugbrengen tot 1,18 
seconden. Dus werd de stoffering 
van de stoeltjes aangepakt, het 
tapijt onder de zitplaatsen ver-
wijderd, nieuw tapijt geplaatst er 
omheen, en de ronde achterwand 
kreeg een aangepaste bekleding. 
Voor mensen met gehoorappara-

ten ligt er nu een elektronisch cir-
cuit dat hen toelaat de versterkte 
klanken comfortabel op te van-
gen. Aan zoldering en koepel 
mochten we echter, om begrij-
pelijke redenen, niet raken van 
de diensten Onroerend Erfgoed, 
die verantwoordelijk zijn voor 
de toekenning van een deel van 
de financiering door middel van 
subsidies.”

Toegankelijkheid
“Toch zijn de meeste verande-
ringen weinig zichtbaar”, zegt 
Verbist. “Het dak, de grootste 
kost, werd helemaal vernieuwd 
– in plaats van de zinken bekle-
ding liggen er nu natuurleien. 
De ventilatie en verwarming met 
warme lucht werd vernieuwd en 
er is branddetectie in het hele 

gebouw. De volledig geautoma-
tiseerde en centraal gestuurde 
audiovisuele infrastructuur, die 
van op verschillende plaatsen 
bediend kan worden, zit overal 
ingebouwd. De verlichting is 
energiezuinig, bij evenementen 
kunnen bijkomende licht- en ge-
luidsapparatuur gemakkelijk ge-
integreerd worden, en videocon-
ferenties zullen in de toekomst 
mogelijk zijn.”

Wanneer we het hebben over 
de toegankelijkheid ligt het wat 
moeilijker. De aula had geen al 
te beste reputatie in dat verband, 
geeft Tom Verbist grif toe. “Het 
blijft een pijnpunt”, zegt hij, “en 
we zagen ons verplicht dat aspect 
los te trekken uit het gehele dos-
sier. Er zijn meer studies nodig 
naar de omliggende gebouwen. 

Toegankelijkheid heeft te maken 
met de hele inbedding van de 
zaal in zijn omgeving, en het mo-
numentkarakter vereenvoudigde 
de zaken niet.”

“Toch slagen we erin kleine 
ingrepen te doen die voorlopig 
vooruitgang betekenen: het po-
dium werd vergroot voor rolstoel-
gebruikers, en de trappen worden 
weldra veiliger voor mensen met 
gezichtsbeperking. De eerste reac-
ties over de vernieuwde zaal zijn in 
elk geval positief, en de Grote Aula 
doet nu optimaal dienst als audi-
torium met alle nodige hypermo-
derne didactische infrastructuur. 
Wanneer we de laatste pijnpunten 
weggewerkt zullen zijn, kunnen 
we vooruit beginnen kijken naar 
de vernieuwing van de gevels en 
de omliggende gebouwen.”

‘Grote Aula’ in een nieuw kleedje
Sinds 23 september is de Grote Aula van het Maria Theresiacollege een grondig vernieuwde parel aan de 
K.U.Leuven-kroon. De ingrepen mogen op het eerste gezicht bescheiden ogen, toch werd hij stevig onder 
handen genomen, en daarbij waren veel mensen en instanties betrokken. Een gesprek met projectleider 
Tom Verbist van de Technische Diensten, Divisie Monumenten.
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