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Theater de Maaspoort, Venlo
Inrichting foyer, 2013

Welkom met een grote gebaar.  
In opdracht van HME Import Agency heeft PK|IA een ontwerp voor 
de inrichting van de foyer van de nieuwe Frans Boermanszaal 
gemaakt. Deze zaal is in augustus 2013 feestelijk geopend. In HME 
heeft de Maaspoort een partner gevonden in projectmatige inrichting 
van gebruiksvriendelijke publieksruimtes met een theatrale toets.

De uitwerking
Het ontwerp door PK|IA bestaat uit de toevoeging van een tweetal 
meubels met een eigen functie en uitstraling. De eerste is een grote, 
verrijdbare eettafel voor de VIP lounge aan het eind van de foyer. 
Deze is geschikt voor 12 personen om aan te dineren. De tafel is een 
uniek ontwerp gemaakt van C2C rubberhout, voorzien van een 
transparante matte lak. Rond de tafel staan 12 Leolux Spring 
eetkamertafel stoelen, uitgevoerd in drie kleuren leder en chromen 
onderstel.

De tweede toevoeging is een lange 'bank' van 25 meter tegen de 
wand aan de binnenkant van de foyer. Deze bestaat uit segmenten, 
gevormd door de bestaande Cuno hocker van Leolux. Voor de rug 
hebben wij samen met Leolux gekozen voor het topkussen van de 
hocker, uitgevoerd in meerdere tinten paars leder. De hockers zijn 
eventueel ook los in de ruimte te gebruiken, door ze onderling los te 
koppelen.

het resultaat
Dit alles resulteert in flexibel te gebruiken interieuroplossingen, die 
goed aansluiten bij het kleurschema van de Maaspoort en recht doen 
aan de grote gebaren van de spectaculaire Frans Boermansfoyer.
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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.  

Keukenkast
PTR016, 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.

Politiemuseum, Venlo
Inrichting tentoonstelling, 2012

Vermissing of moord: een 
reconstructie. De openings-
tentoonstelling van het Politie 
museum Venlo is in het 
Gemeente Archief gerealiseerd. 
Deze eerste thema tentoon-
stelling is door PKIA vorm 
gegeven rond een illustere 
moordzaak, waarbij de eerste 
gezichtsreconstructie van 
Nederland is toegepast.  
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