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The Case
Onderwijs tool, 2011

The Case is gemaakt van de materialen, die zijn uitgewerkt in 
de materiaalstromen van dit lespakket. 
Voor het C2C ExpoLAB heeft PKIA, samen met Van Bakel 
inspires&creates, een onderwijs tool uitgewerkt, die de materiaal-
stromen uitlegt van drie veel voorkomende materialen. Het doel is de 
leerlingen/studenten inzichtelijk te maken waar materialen vandaan 
komen en wat er aan het einde van een productleven mee gebeurt. 
Hoe het product uitgesplitst wordt naar basismaterialen, die vervol-
gens hun eigen weg volgen. In sommige gevallen moet zelfs worden 
nagedacht over wat er na een volgende productleven weer aan 
mogelijkheden zijn.

De uitwerking
The Case is zelf ook een product, dat bestaat uit verschillende 
materialen. In het ontwerp is daarom al rekening gehouden met de 
manier waarop het uit elkaar gehaald kan worden, zodat er basis 
materialen overblijven. Deze basis materialen zijn: hout, glas en 
papier. In The Case heeft ieder materiaal zijn eigen schijf, waarin de 
cyclus van dat materiaal wordt verbeeld. Zo is de cyclus van papier 
op papier gedrukt, die van hout op hout en van glas op glas. In de 
schijf aan de voorzijde is het logo van het C2C ExpoLAB uitgefreesd 
en aan de binnenkant is de uitleg aan de docent opgenomen.

Het resultaat
The Case geeft op een concrete en direct toepasbare manier inzicht 
in materiaalstromen. Door op deze manier de lesstof aan te bieden, 
ontstaat de mogelijkheid om op een praktische manier aan de slag te 
gaan met abstracte materie. Gebruikers ervaren The Case als een 
welkome aanvulling in de leerlijn voor de middelbare school.
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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.”

C2C ExpoLAB
Kantoor inrichting, 2011

Een Cradle to Cradle inricht-
ing, die de materiaal cirkel 
sluit. Dit inrichtingsvoorstel is 
gebaseerd op het Cradle to 
Cradle gedachtegoed. HME 
heeft de volledige kantoorinricht-
ing ter beschikking gesteld in de 
vorm van lease, waarmee het 
C2C ExpoLAB zelf geen eigenaar 
is van de producten. Deze gaan 
uiteindelijk terug naar de bron, 
Cradle to Cradle.  

Zitbankje
PTR014, 2012

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.

Omroep Venlo, Venlo
Werkplekinrichting, 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. Daarmee heeft Omroep 
Venlo bewust gekozen voor een  
optimale werkplek inrichting, 
gericht op ergonomie, 
duurzaamheid en innovatie. 
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