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Omroep Venlo, Venlo
Werkplek inrichting, 2013

Less is more. 
In opdracht van HME Import Agency heeft PK|IA een werkplek 
inrichtingsadvies gemaakt voor Omroep Venlo in het voormalige 
Nedinsco complex. Omroep Venlo brengt radio en televisie voor en 
door Venlo en is tot twee keer toe gekozen tot beste lokale omroep 
van Nederland. In HME heeft Omroep Venlo een partner gevonden in 
optimale werkplek inrichting, daarbij gebruik makend van de kennis 
en kunde op het gebied van ergonomie, duurzaamheid en innovatie. 

De uitwerking
Het voorstel van PK|IA heeft vooral betrekking op de werkplekken en 
de directe omgeving daarvan. Daarbij is het materiaal- en kleurge-
bruik afgestemd op de huisstijl van de omroep en de afwerking van 
de ruimte door de architect. De voornaamste uitgangspunten waren 
dat het licht, transparant, strakke lijnen en vooral een industriële look, 
passend bij de ruimte, moest worden. Daarbij is ook input van de 
aanbieder gevraagd, zodat er een duidelijke wisselwerking ontstond 
tussen de wens van de opdrachtgever en de huidige stand van de 
techniek in de kantoormeubel industrie.

Het resultaat
Dit alles heeft geleid tot een sobere, eigentijdse uitstraling met veel 
wit en bijvoorbeeld glas als werkplek scheiding. Het gekozen meu-
belsysteem is uitermate flexibel en kan zonder gereedschap in elkaar 
worden gezet. Zonder veel nieuwe aanschaf zijn, indien nodig, de 
werkplekken snel om te bouwen. Als enige steunkleur is gekozen 
voor rood, als in het logo van Omroep Venlo. De gekozen bureaus-
toel van Herman Miller laat constructie en afwerking in elkaar vloeien 
in de bespanning van de rug en staat daarmee symbool voor de 
doeltreffendheid van meer door minder.
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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.”

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.

Eetkamertafel
PTR007, 2010

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
Interieur woonkamer, 2013

Een totaal beleving; van 
ruimte tot object. In het 
ontwerp van deze woonkamer is 
gekozen voor twee duidelijke 
sferen. Aan de ene zijde de 
warme ‘eetkamer’ en anderzijds 
de neutrale ‘zitkamer’. Beide 
sferen worden met elkaar 
verbonden door een gashaard. 
Eenheid door contrast. 

Meer informatie over deze en andere projecten vindt u  op:  

Peter Kerkhoff InterieurArchitectuur staat ingeschreven in 
het Nederlands Architecten Register en is aangesloten bij 
de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten
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