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112     Modern Dijkhuis      Oud-Empel
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Fotografie: René de Wit, Cees van Beekveld (CB)

Modern Dijkhuis

Het historische dorp Oud-Empel is opgedeeld in drie 

karakteristieke typologieën: de buitendijks gelegen 

arbeiderswoningen, de boerenerven en de dijkhuizen. 

Woonhuis La Fie is gelegen op een hoekkavel in een 

bocht aan de Empelse dijk waar bescheiden dijkhuizen 

de straatwand vormen op de overgang van dorp naar 

rivier. Deze plek biedt twee compleet verschillende 

uitzichten: aan de noordzijde het rivierzicht op de Maas 

en aan de zuidzijde zicht op de open groene weilanden 

van de polder. De ligging in de bocht maakt de woning 

nadrukkelijk aanwezig in de lintstructuur van het dorp. 

Door in te spelen op de specifieke locatie verkrijgt 

woonhuis La Fie haar unieke karakter.

Het hoekkavel heeft een groot niveauverschil: hoog 

aan de dijk en laag aan de polder. Het woonprogramma 

maakt gebruik van dit verloop door verschillende niveaus 

in de woning te introduceren waardoor er een veelheid 

aan plekken ontstaat. Het huis voegt zich subtiel in het 

straatbeeld terwijl ze naar achter toe steeds opener en 

abstracter wordt. Dit principe wordt doorgezet in de 

materialisatie en de detaillering. Het maakt woonhuis La 

Fie tot een moderne interpretatie van een traditionele 

dijkwoning.

montage van het huis in het straatbeeld

analyse situatie



markante positie van de woning in de knik van de Empelsedijk



1 entree
2 eetkamer
3 keuken
4 kantoor
5 woonkamer
6 berging
7 terras
8 slaapkamer
9 badkamer
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bijzonder metselwerk bij het dijktalud

begane grond

1e verdieping

zicht vanuit de ‘poldertuin’



zicht over de polder

maximale toetreding van licht naar binnen en zicht naar buiten

de trap is een sculpturaal element in het centrale gedeelte van het huis

badkamer



geveldetail



landschappelijke inbedding (CB)
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