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Particuliere Opdracht, Venlo
Interieur woonkamer, 2013

Een totaal beleving; van ruimte tot object. 
Voor een particuliere opdrachtgever heeft PK|IA het ontwerp en 
inrichting gerealiseerd van de woonkamer van een vrijstaande woning 
in Venlo. In het ontwerp hebben wij gekozen voor een opdeling van de 
ruimte middels een open haard en zo twee duidelijke sferen neer 
te zetten in de 'eetkamer' en 'zitkamer'. 

Uitwerking
Dit project is door PK|IA van begin tot eind begeleid: van het ontwerp 
in eerst 3d en vervolgens 2D (ten behoeve van de uitvoering), tot aan 
de bestelling van verlichting en vitrage gordijnen. Door een hoek open 
te breken, is vrij zicht vanaf de ‘zitkamer’ op de tuin gerealiseerd. Deze 
sfeer is daarom redelijk monochroom opgezet, als achtergrond voor 
de natuur. De 'eetkamer' aan de noordkant van de woning heeft meer 
levendige kleuren meegekregen. Een goede achtergrond voor 
levendige gesprekken aan tafel.

Vervolgens is aan de hand van beide sferen een keuze gemaakt voor 
de afwerking van plafond, wanden en vloer. Op de wanden is gekozen 
voor behang van Vescom, op de vloer een eikenhout gefineerde,
 massief houten vloer.

Het meubilair, deels bestaand en afkomstig van onder andere Leolux, 
plus de overige inrichtingselementen zijn middels het ontwerp tot een 
geheel gesmeed en voor de opdrachtgever gekozen en verzorgd. De 
kasten zijn een maatwerk PK|IA ontwerp.

Eindresultaat
Uiteindelijk is het project binnen planning en budget gerealiseerd en 
heeft het ontwerp geresulteerd in een totaal vernieuwde woonkamer,
met een warme, eigentijdse en aangenaam ontspannen sfeer. 
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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.”

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.

Café Restaurant Central
Kleuradvies, 2013

Eenheid door contrast, met 
een focus op beleving aan 
tafel. Op basis van de inbreng 
van de opdrachtgever, is eerst 
gekeken naar focus. Waar moet 
in de beleving van de gast de 
aandacht naar uitgaan? Dat is als 
eerste het bord op tafel, en de 
tafelgasten, vervolgens al het
andere.

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. 

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

www.peterkerkhoff.nl
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