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C2C ExpoLAB, Venlo
Inrichting kantoor, 2011

Een Cradle to Cradle inrichting, die de materiaal cirkel sluit. 
Voor het C2C ExpoLAB heeft PKIA, samen met Van Bakel 
inspires&creates in opdracht van HME, een inrichtingsvoorstel 
gemaakt, gebaseerd op het Cradle to Cradle gedachtegoed. HME 
heeft de volledige inrichting ter beschikking gesteld in de vorm van 
lease, waarmee het ExpoLAB zelf geen eigenaar is van de 
inrichtingelementen. 

De uitwerking
Het C2C ExpoLAB is gevestigd op de 6e verdieping van de 
Innovatoren, ontwikkeld door de Provincie Limburg als beeld-
bepalend gebouw voor de FLoriade 2012. De openheid van de 
ruimte hebben wij weten te behouden door gebruik te maken van 
glazen schuifdeuren. 

De materialen bibliotheek, gemaakt van steigermateriaal, herbergt 
meer dan de helft van alle C2C materialen ter wereld. Samen met het 
C2C ExpoLAB heeft PKIA en VBic een label ontwikkeld voor de 
materialen bibliotheek, met daarop de relevante product informatie 
en certificering. Van ieder product en materiaal is zo terug te lezen 
wie het heeft en waarvan het is gemaakt.

Het resultaat
Een open, transparante werkomgeving, waarbij individueel en 
groepsgerichte activiteiten kunnen worden gecombineerd. Door 
vanuit Cradle to Cradle te werken, ontstaan vanzelf hoogwaardige 
oplossingen, die in economische zin vaak een betere propositie 
vormen dan de conventionele methoden. Uiteindelijk een gezonde en 
comfortabele inrichting, voor nu en de toekomst.
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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.”

The Case
Onderwijstool, 2011

The Case is gemaakt van de 
materialen, die zijn uit- 
gewerkt in de materiaal-
stromen van dit lespakket. 
Voor het C2C ExpoLAB heeft 
PKIA een onderwijs tool 
uitgewerkt, die de materiaal-
stromen uitlegt van drie veel 
voorkomende materialen.: hout, 
glas en papier. The Case 
beschrijft in ieder deel de mat-
eriaal cyclus, van begin tot begin.

Particuliere opdracht, Belgie
Maatwerk slaapkamer, 2015

Een optimale benutting van 
de derde dimensie. Voor een 
particuliere opdrachtgever heeft 
PK|IA een volledig maatwerk 
inrichting van de slaapkamer 
gerealiseerd. Door de hoogte van 
4,5 meter optimaal te benutten, 
speelt deze inrichting in op de 
ruimtelijke kwaliteit van de 
woning. Dit levert een bonus op 
van kubieke meters woongenot. 

Woonkamerkast
PTR017, 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.
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