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Loxodrome design & innovation
Referentieprojecten moderne particuliere architectuur

Loxodrome bv is een ontwerpbureau dat staat voor innovatieve en uitdagende contemporaine architectuur 
van hoog niveau. Ons streven is het een architectuur te ontwikkelen die door middel van een nieuwe en 
oorspronkelijke benadering onderscheidende oplossingen bied.
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Villa Leurs
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Villa Leurs
465 m²

Het ontwerp van Villa Leurs is sterk beïnvloed door haar context, het tuinderkassen landschap van t’Ven en een strikte, 
sacrale ordening van het programma van onze klant.

De ruggengraat van de lay-out is een ruime gang die alle functies op een rationele en functionele wijze verbind.

De slaapvertrekken zijn op het noorden georiënteerd, de woonvertrekken op het zuiden.
In het noorden bevind zich het kassenlandschap, in het zuiden een grote landschappelijke groen zone.

De noordgevel verwijst op een bijna letterlijke wijze naar de architectuur van de tuinderkas. Niet enkel in vorm maar ook 
in materialisatie en constructie.
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begane grond
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1 keuken
2 woonkamer
3 bedrijfsruimte 1
4 bedrijfsruimte 1
5 slaapkamer 1
6 badkamer
7 installaties
8 slaapkamer 2
9 slaapkamer 3
10 slaapkamer 4
11 badkamer
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Villa Stalberg
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Villa Stalberg
465 m²

Villa Stalberg a.k.a. Villa Scholte was ons eerste project op “Nieuw Stalberg”. In deze opgave hebben wij als eerste 
geëxperimenteerd met het weghalen en toevoegen van ruimtes binnen het gelijkvormige volume conform de voorschriften. 

De basis van het ontwerp is een enkelvoudig rechthoekig volume. Karakteristieke uitsneden uit dit volume vormen terrassen 
en een carport. Het op de lange zijde deformeren van het volume creëert de entree en het glazen panoramaraam van de 
TV ruimte. De detaillering van de villa is erop gericht het rechthoekige volume zo perfect als mogelijk tot uitdrukking te 
laten komen en is dus volledig vlak. Het split level van de woonkamer zorgt er voor dat deze een extra hoog plafond heeft, 
passend bij haar afmetingen en een optimale aansluiting op het niveau van de tuin.

Het budget behorende bij deze opgave was bovengemiddeld.

Loxodrome was zowel architect als interieur architect van dit project, Wij adviseerden op het gebied van meubilering en 
stoffering. Alle vaste meubilair als keuken en kasten zijn door ons ontworpen.

Villa Stalberg is in 2005 opgeleverd. Momenteel onderzoeken wij voor deze klant mogelijkheden voor de bouw van een 
nieuwe luxe villa die aanzienlijk groter van omvang zal zijn.
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kelder begane grond 1. verdieping

1 carport
2 soutterrain
3 entree
4 woonkamer 
5 zonterras
6 panoramakamer
7 shaduwterras
8 woonkeuken
9 slaapkamer ouders
10 badkamer
11 slaapkamer kind
12 slaapkamer gasten
13 dakterras
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Villa Friederich
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Villa Friederich
487 m²

Ook voor deze referentie geldt dat het op de grens van de stad Venlo en het landschap van de Venloër heide in de villawijk 
nieuwe stalberg is gebouwd binnen dezelfde strike regels.

De basis van het ontwerp is het voorgeschreven rechthoekig volume. Eén grote uitsnede uit dit volume vormt de veranda 
en het dakterras aan de zuidzijde. De, voor Nederland op dat moment, unieke horizontale zonwering op “dakniveau”, geeft 
dit uitgesneden volume een tweeledig karakter, “buiten” met de zonwering “gesloten” en een “buiten maar toch binnen” 
beleving met de zonwering “open”. Een ander conceptuitgangspunt zijn de zichtlijnen die het ontwerp kenmerken en de 
ruimtelijkheid van de totale compositie.

Loxodrome was zowel architect als interieur architect van dit project, Wij adviseerden op het gebied van bouwkundige en 
technische integratie van het geluidssysteem welke voorzieningen volledig in het bouwkundige ontwerp zijn meegenomen. 
Het landschapsconcept is door Loxodrome ontworpen en door Wissing Tuinen uitgevoerd.

Villa Friederich is in 2007 opgeleverd.

Dit project is vanwege privacy wensen van onze opdrachtgever niet gepubliceerd.
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kelder begane grond 1. verdieping
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1 garage
2 keuken
3 keukenterras
4 woonkamer 
5 eetkamer
6 TV kamer
7 terras
8 slaapkamer ouders
9 badkamer
10 slaapkamer kind
11 slaapkamer gasten
12 werkplek
13 dakterras
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Villa van Lipzig
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Villa van Lipzig
630 m²

Het betreft een opdracht met een zeer hoog niveau van afwerking waarbij het gebruik van “traditionele” materialen voor de afwerking mede 
als uitgangspunt gold. Het programma van eisen was relatief complex, zeker gelet op de beperkte afmetingen van het beschikbare kavel en de 
ambities van de opdrachtgever. Loxodrome had een zeer ruim budget ter beschikking. Op de grens van de stad Venlo en het landschap van 
de Venloër heide is de villawijk nieuw stalberg ontwikkeld. Voor alle ‘stalbergwoningen’ zijn een zestal algemene voorschriften opgesteld om 
herkenbaarheid en eenheid van de wijk te ondersteunen. De woning is smal en diep, bestaat uit een enkelvoudig volume, heeft een opgetild 
begane grondniveau, een overdekte buitenruimte en een dak. Tevens dient de woning te worden gebouwd in natuurlijke materialen. 

Uitgangspunt voor het ontwerp is de oriëntatie op zijn omgeving waarbij iedere ruimte haar individuele kwaliteit heeft. Laagsgewijs is ieder 
ruimte geroteerd en gepositioneerd binnen het enkelvoudig rechthoekige volume. Centraal in de woning bevindt zich het trappenhuis dat 
de verticale ontsluiting van de split-level vormt. Aan deze centrale schakel bevinden zich de leefruimtes met ondersteunende functies. 
Loxodrome is zowel architect als interieur architect van dit project. Wij adviseren op het gebied van meubilering en stoffering en hebben zorg 
gedragen voor de technische en bouwkundige integratie en keuze van B&O en Apple Macintosh apparatuur. Het landschapsontwerp hebben 
wij samen met B&B landschapsarchitecten uit A’dam opgesteld.

Villa van Lipzig is in november 2011 opgeleverd. 

Het in Londen gevestigde DeZeen heeft dit project op 18 september 2011 gepubliceerd.  
DeZeen is een van de meest gerespecteerde nieuwe media tijdschriften.
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kelder begane grond/ 1. verdieping  2./ 3. verdieping 4./ 5. verdieping

1 garage
2 keuken
3 keuken terras
4 woonkamer 
5 zonterras
6 slaapkamer 
7 badkamer
8 slaapkamer gasten
9 TV kamer
10 keuken
11 dakterras met jacuzzi
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Villa Tichelarij
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Villa Tichelarij
570 m²

Villa Tichelarij krijgt een plek aan “de Tichelarij”, een naoorlogs villapark dicht bij het centrum 
van Venlo en vervangt een bestaande villa. “De Tichelarij” heeft een zeer goede reputatie als luxe 
woongebied. 

Het concept kent een “ruggengraat”, het vervoersgebied, waaraan zich de 3 volumes met alle 
functie bevinden. We hebben er voor gekozen om de slaapfuncties op het noorden, en tevens de 
straatzijde, te oriënteren met uitzondering van de TV kamer. Alle woonfuncties, inclusief zwembad, 
zijn georiënteerd op de tuinzijde. Voor de afwerking is gekozen voor “klassieke” materialen zoals 
Travertin en Teak. Het zwembad werken we af in Ocotillo, een Maxicaanse struik.

Loxodrome is zowel architect als interieur architect van dit project.

Villa Tichelarij is in april 2013 opgeleverd. 
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1 garage
2 keuken
3 terras
4 woonkamer 
5 TV kamer
6 slaapkamer ouders
7 badkamer
8 slaapkamer kind
9 bijkeuken
10 zwembad 
11 zwembad terras

begane grondkelder

3

4

1

2

5

7

7

688

8
9

10

11

DESIGN & INNOVATION





DESIGN & INNOVATION





Villa Shi-bui
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Villa Shi-bui
476 m²

Shibui (渋い) (adjective), shibumi (渋み) (noun), or shibusa (渋さ) (noun) are Japanese words which refer to a 
particular aesthetic of simple, subtle, and unobtrusive beauty. 

Vanaf de start van het ontwerpproces was het duidelijk dat een Villa op deze locatie controverses zou oproepen. 
Binnen alle gestelde, complexe kaders kenmerkt het ontwerp zich door eenvoud van vorm, subtiele toepassing van 
natuurlijke, duurzame materialen en innovatieve technologie.
Een monoliet waarvan niet enkel de façades in Mendiger basalt zijn uitgevoerd, maar ook de dakvlakken.

De sculpturale vorm is het resultaat van het mathematisch vertalen van de gestelde bestemmingsplan kaders en de 
wens het oppervlak en inhoud van de Villa te supermaximaliseren. De vorm is ook aan de binnenzijde van de monoliet 
consequent voortgezet.
Door de entree van de Villa op niveau -1 te plaatsen ontstaat de mogelijkheid om via steektrappen en vides een 3e 
dimensie te introduceren in een anders statische, traditionele compositie. 

Bijzonder is het toepassen van een vergeten techniek voor de opslag van energie: de ijskelder. 
Het toepassen van zonnecellen, geïntegreerd in het Mendiger basalten dak , zonnecollectoren, 3 dubbele beglazing 
en C-gestuurde screens en zonneschermen resulteren in een woning die zo goed als energie-neutraal is.
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begane grondkelder verdieping
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1 hal
2 garage
3 gameruimte
4 keuken
5 woonkamer 
6 atelier
7 kantoor
8 slaapkamer 1
9 badkamer 1
10 badkamer 2
11 slaapkamer 2
12 slaapkamer 3
13 slaapkamer 4
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Villa T28

DESIGN & INNOVATION





Villa T28
364 m²

T28 is het kavel met de beste ligging en vergezichten in het uitbreidingsplan ‘Nieuw Stalberg’.
T28 is een hoekkavel dat aan de noordzijde ontsloten word door de Pierre Rassaertsstraat, een 
historische toegang tot  natuurmonument  ‘De Groote Heide’. 

Villa T28  is maximaal transparant en bijzonder functioneel in planontwikkeling.
Enkel de kopgevels  zijn gesloten.
Geïnspireerd door de vergezichten naar de noord- en oost zijde is er gekozen voor het continueren 
van de vorm van de gevel waardoor er geen ‘hoek’ of ‘knik’ in de straatgevel zit. Deze continuïteit 
past ook perfect bij de transparante plattegrond.

Minimalisme en vorm & functie zijn belangrijke overwegingen die het ontwerp bepalen.
Materialisatie is radicaal, bijna maniakaal doorgezet in de detaillering.
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1 garage
2 sauna / gym
3 entree
4 woonkamer 
5 keuken
6 kantoor
7 slaapkamer 1
8 badkamer 1
9  slaapkamer 2
10 slaapkamer 3
11 badkamer 2
12 slaapkamer 4
13 badkamer 3
14 terras

begane grondkelder verdieping
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Straelseweg 1   
5911 CL Venlo    
Postbus 161   
5900 AD Venlo     

www.loxodrome.nl     
architects@loxodrome.nl     

Tel +31 77 374 3148  
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