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Valuas College, Venlo
Ontwerp binnenterrein, 2014

Een gezond, veilig, schoon en sfeervol buitenterrein leidt tot 
gewenst gedrag bij leerlingen. 
In opdracht van en samen met KLETSKRUK heeft PK|IA een voorstel 
uitgewerkt voor het buitenterrein bij de ingang van het Valuas College 
in Venlo. KLETSKRUK ontwerpt zitobjecten op maat, die in de 
omgeving waarin ze staan, tot betekenis komen. Beide bureaus 
hebben in co-creatie een plan ontwikkeld met effectieve 
aanpassingen, die de synergie tussen leerlingen onderling en met 
hun omgeving op een positieve manier beïnvloeden. 

De uitwerking
In de eerste plaats zijn er door KLETSKRUK enquêtes gehouden 
onder de leerlingen en leerkrachten, om een gevoel te krijgen bij wat 
er leeft binnen de schoolgemeenschap en waar de behoeftes liggen 
in relatie tot het buitenterrein. Op basis van deze enquêtes is eerst 
gekeken naar routing en plekken waar leerlingen zich ophouden en 
elkaar ontmoeten. Vervolgens is er voorgesteld fysieke barrières te 
verwijderen, om zo mentale barrières weg te nemen. Er is een nieuw 
gezamenlijk 'ontmoetingsplein' geplaatst bij de fietsenstallingen, waar 
onder- en bovenbouw gebruik van kunnen maken. 

Het resultaat
Deze verzameling van ingrepen bieden in samenspel verschillende 
'uitdagingen' aan leerlingen, waarbij zij een interactie aangaan met 
hun directe omgeving. School en buiten-school zijn geen op zichzelf 
staande 'eilanden', maar maken onderdeel uit van het leven en de 
stad. Net zoals deze jongeren deel uit maken van de samenleving, 
waarin zij opgroeien. Er loopt een subsidie aanvraag bij gemeente en 
provincie om het een en ander daadwerkelijk te realiseren. 
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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.

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.

Leolux Design Center, Krefeld
Inrichting entree, 2015

Door toevoeging, meer 
ruimte met de juiste focus. 
Voor het Leolux Design Center te 
Krefeld heeft PK|IA een nieuwe 
beleving in de entree gerea-
liseerd. Door nieuwe elementen 
toe te voegen in een verder open 
ruimte ontstaat er meer focus en 
privacy. De bezoeker wordt 
uitgenodigd de ruimte binnen te 
komen. Een hartelijk ontvangt.
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