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089        Skybox & Schuurwoning    Empel



Skybox & Schuurwoning

Rond het dorp Empel is in een aantal fasen een 

ringvormige uitbreiding gerealiseerd. In de laatste fase 

zijn 49 woningen ontworpen in twee verschillende 

woningtypen. Het middenstuk van de wijk is gevormd 

door oost-west georiënteerde woonstraten om een 

optimale ligging op de zon te garanderen. Aan deze 

straten zijn lange woonblokken ontworpen voor de 

sociale sector, zowel koop als huur. 

De 39 schuurwoningen zijn op de begane grond 

op de zon georiënteerd, het is er licht en open. De 

slaapverdiepingen zijn intiem en besloten. Refererend 

aan oude boerenschuren zijn de woningen afgewerkt 

met metselwerk, keramische dakpannen en houtachtige 

materialen. 

Aan de rand van de wijk vormen 10 vierlaags skybox-

woningen een hoge rug en scheiden het dorp Empel 

duidelijk af van de ommelanden. De kleine witte torens 

hebben een weids uitzicht. Als in een skybox geven de 

woningen zicht op de naastgelegen voetbalvelden en 

verder op het landelijk gebied.

vogelvlucht 

39 schuurwoningen 10 skyboxen

Projectmatig

49 woningen

Dorsvlegel, Spade en Schrepel, Empel

Opdrachtgever:

Moonen projectontwikkeling

2005 - 2009

Architecten: Annemariken Hilberink, Geert Bosch 

Medewerkers: Jaap Janssen, Rolf van Boxmeer

Fotografie: René de Wit



skyboxen uitkijkend over de voetbalvelden van Empelina



LEGENDA 

1.   carport
2.   entree
3.   keuken
4.   woonkamer
5.   tuin
6.    hoofdslaapkamer / werkkamer
7.   slaapkamer
8.   badkamer
9.   techniek
10. zolder

SKYBOX

begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping
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de skyboxen vormen een hoge wand rondom de nieuwe uitbreidingswijk van Empel



de volumes zijn dynamisch doordat twee lagen zijn teruggezet en bekleed met een afwijkend houtachtig materiaal



het lagere volume van de woonkamer is uitgevoerd in een donkere steen



SCHUURWONING

begane grond 1e verdieping 2e verdieping

LEGENDA 

1.   entree
2.   keuken
3.   woonkamer
4.   tuin
5.   slaapkamer
6.   badkamer
7.   zolder
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kop van de schuurwoningen aan de doorgaande rondweg
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eenvoudig vormgegeven schuurwoningen  met luiken op de verdieping zorgen voor een wisselend beeld 
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