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Op de plek waar de twee waterlopen Dijle en Vunt de ring van
Leuven snijden komt binnen het masterplan ‘Tweewaters’ een
nieuwe sociale woontoren, die de reeds aanwezige straffe
architectuur van ‘twist’, ‘balk’, ‘ark’ en … moet vervolledigen.
Dijle en Vunt markeren duidelijk de grens tussen de grote
schaal van de ontwikkeling Vaartkom-Tweewaters ten
noordwesten enerzijds en de oude figuur van de vesten met
een veel kleinere korrel in het zuidoosten anderzijds. Door
de woningen op verschillende manieren te laten interageren
met die verschillende condities, zal de Artoistoren als uiterst
zichtbare ‘Gestalt’ aan de ring die overgang markeren. In
het rechthoekige grondplan met een bouwdiepte van 17m
introduceren we een langgerekte kern die zich opspant tussen
de twee korte gevels. Aan de rivierzijde voorziet het plan in vijf
dwarse dragende lijnen: resultaat is een open gevel met loggiawoningen gericht naar rivier/groen/dakenlandschap. Aan de
andere zijde is de gevel uitgewerkt als een dragende wand.
De gesloten borstwering geeft hier beschutting tegen inkijk
vanuit de (toekomstige) kantooromgeving en te veel contact
met het verkeersplein, en opent de woningen op de hoeken tot
panoramawoningen.
Vanuit de overtuiging dat een toren gebouwd zou moeten
worden met het oog op een zo lang mogelijke levensduur,
hechten we belang aan een duurzame drager, met een zuivere
afbakening van hetgeen we vastleggen voor de levensduur van
het gebouw, en hetgeen we slechts voor de huidige generatie
als een mogelijke inrichting beschouwen.
Hierbij beschouwen we de betonnen structuur als relatief
onveranderlijk, het verticale verloop van technische kokers
als zorgvuldig gepositioneerde en gedimensioneerde maar herinvulbare - hoofdaders, de gevelafwerking als een
onafhankelijke huid, en de binnenafwerking als een selectieve
en flexibele aankleding van de betonnen structuur waar nodig.

Ontwerpteam: WIT architecten, Paridaens
(stabiliteit) en RCR studiebureau (technieken).
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