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Politiemuseum Venlo, Venlo
Inrichting tentoonstelling, 2012

Vermissing of moord: een reconstructie. 
Voor het Politiemuseum in Venlo heeft PK|IA, in samenwerking met 
Van Bakel inspires&creates, de openingstentoonstelling in het 
Gemeente Archief gerealiseerd. Als eerste thema tentoonstelling is de 
keuze gemaakt voor een reconstructie van een illustere moordzaak.

De uitwerking
Allereerst zijn er modulaire tentoonstellingselementen ontworpen, die 
op eenvoudige wijze op elkaar gestapeld kunnen worden en, voor-
zien van glazen kappen, dienst kunnen doen als vitrine kasten. Door 
deze modulaire elementen toe te passen is vrij snel een flexibel en 
dynamisch tentoonstellingslandschap te creëren, met een geheel 
eigen uitstraling.  

De inhoud van de tentoonstelling is gestart met een conceptmatige 
indeling van de ruimte. Aan de hand van deze indeling is, in 
samenspraak met de opdrachtgever, de verhaallijn voor de tentoon-
stelling uitgezet. Binnen elk hoofdstuk wordt vooral belicht wat de rol 
van de politie op dat moment was en hoe die afwijkt ten opzichte van 
vandaag. Als hoogtepunt is er een interview te zien met de dienst-
doende forensisch antropoloog, die de reconstructie van het gezicht 
van het slachtoffer heeft gemaakt. Een unicum voor Nederland op 
dat moment. 

Het resultaat
De tentoonstelling geeft de bezoeker op een vlotte, maar ook 
accurate wijze de bezoeker inzicht in het fenomeen 
(gezichts)reconstructie, en hoe dit fenomeen zijn intrede heeft 
gedaan in de forensische wetenschap in het algemeen en politie 
recherche in het bijzonder.
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Peter Kerkhoff InterieurArchitectuur richt zich op het 
verbouwen en inrichten van bestaande huizen en 
gebouwen met een herbestemming, waarbij bouwkundige 
aanpassingen, interieurontwerp en inrichting vaak hand in
hand gaan.

Daarnaast ontwikkelt Peter Kerkhoff InterieurArchitectuur 
custom made furniture onder het label PTR. Deze, vaak 
specifiek voor één locatie ontworpen meubels worden in
nauw overleg met de opdrachtgever vormgegeven.

“Een goed ontwerp is altijd helder en krachtig.”

Keukenkast
PTR016, 2013

PTR, custom made furniture. 
Onder het label PTR ontwerpt en 
realiseert Peter Kerkhoff Interieur 
Architectuur maatwerk meubilair. 
Ieder meubelstuk is uniek en 
specifiek voor de betreffende 
locatie ontworpen. Tijdloos, 
modern en vooral persoonlijk.

Particuliere opdracht, Venlo
Maatwerk badkamer, 2014

Een badkamer, net even 
anders. Een opslagruimte op de 
begane grond van deze 
vrijstaande woning is kwalitatief 
hoogwaardig verbouwd tot een 
ruimte, die de idee van wat een 
badkamer is uitdaagt, zonder te 
forceren. Het resultaat is een 
visueel prikkelend ontwerp, 
passend bij de karakters van de 
eigenaren en de woning.

Restaurant 2 Bruder, Venlo
Interieur restaurant, 2011

Het restaurant in een super-
markt als supermarkt-
restaurant. Die 2 Brüder von 
Venlo beschikt over de unieke 
situatie van een restaurant in een 
supermarkt. Deze combinatie is 
de inspiratie geweest voor het 
concept zo boven, zo beneden. 
Daarmee streeft het restaurant 
naar een verdere integratie van 
de bedrijfsactiviteiten.
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