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Blok 14 workshop over de inrichting van de 
gemeenschappelijke ruimte, 21 april 2022 

Op donderdag 21 april vond de tweede workshop voor de inrichting van 

Blok 14 plaats. Anita Snel van Intermaris opent de avond en heet 

iedereen welkom. Ze vraagt allereerst toestemming voor het maken van 

foto’s. Er wordt namelijk een bericht gepubliceerd in het Noordhollands 

Dagblad. Tijdens deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met het 

inrichten van de gemeenschappelijke ruimte van het gebouw van Blok 

14. Er zijn ongeveer 30 deelnemers aanwezig die enthousiast aan de slag 

zijn gegaan. Vanuit het projectteam zijn de volgende leden aanwezig: 

o Intermaris 

› Anita Snel 

› Daphne Timmer 

› Julian Ammeraal 

o DOOR Architecten 

› Annemarijn Haarink 

› Karin Dorrepaal 

o De Wijde Blik 

› Jolijn Goertz 

› Shakiela Bouwer 

 

Vervolgens krijgen Karin Dorrepaal en Annemarijn Haarink van DOOR 

Architecten het woord. Zij leiden deze workshop en zullen in hun 

presentatie het programma toelichten. 
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Presentatie workshop gemeenschappelijk ruimte – 
DOOR Architecten 

 

Karin neemt de deelnemers mee in het programma voor de avond. Zo is 

naast het inrichten van de gemeenschappelijke ruimte, het doel van deze 

avond om te ontdekken:  

o Hoe de gemeenschappelijke ruimte gaat worden gebruikt. 

o Welke sfeer de ruimte moet hebben. 

o Hoe duurzaamheid hier een plekje in kan krijgen. 

 

Een manier om duurzaamheid een plekje te geven in de 

gemeenschappelijke ruimte van Blok 14 is door spullen een tweede leven 

te geven. Bijvoorbeeld door plek te maken waar je spullen kan ruilen of 

door de spullen in de gemeenschappelijke ruimte te gebruiken. Karin 

benoemt hierbij een aantal voorbeelden uit andere projecten van DOOR 

Architecten. 

 

Gemeenschappelijke ruimte 

Vervolgens krijgt Annemarijn het woord. Ze laat met behulp van de 

presentatie zien waar de gemeenschappelijke ruimte in het Blok 14 

gebouw komt. Een nieuwe ontwikkeling is dat er waarschijnlijk een extra 

ruimte ter beschikking is. De deelnemers krijgen dus meer ruimte om in 

te richten. Of de extra ruimte definitief is, zal in een later stadium 

bekend worden. De gemeenschappelijke ruimte heeft veel ramen. De 

ruimte is ongeveer 100 vierkante meter en kan voor verschillende 

doeleinden worden gebruikt. 

 

Moodboards  

Om de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte te bepalen is het 

creëren van een sfeer- en kleurbeeld ook van belang. Annemarijn licht 

vervolgens  drie moodboards toe die gebaseerd zijn op de input die de 

deelnemers vooraf hebben gegeven.  
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Moodboard 1: Scandinavisch  

Het eerste moodboard heeft een Scandinavische sfeer met een fris 

uiterlijk en lichte kleuren. Er wordt op dit moodboard veel gebruik 

gemaakt van natuurlijke materialen. Verder staat een rustige indeling 

centraal. 

 

Moodboard 2: Stoer en klassiek 

Het tweede moodboard heeft een stoerder en klassieker uiterlijk. Er zit 

een warm kleurenpatroon in. Verder wordt er in dit moodboard gewerkt 

met sterke tonen en grote meubels. 

 

Moodboard 3: Industrieel en robuust 

Het derde moodboard heeft een wat ruiger uiterlijk dat teruggrijpt naar 

de geschiedenis van de locatie van het Holenkwartier. Het interieur oogt 

wat rustiger en heeft een beton-look. De kleuren sluiten hierop aan en de 

accessoires zijn simplistisch.  

 

Workshop 

Annemarijn en Karin leggen vervolgens het verloop van de workshop 

uit. De deelnemers gaan uiteen in groepjes en op een plattegrond aan 

de slag met kartonnen meubels en voorzieningen die in de 

plattegrond kunnen worden ingepast. Daarnaast krijgen de 

deelnemers ook een sticker die ze bij het moodboard van hun 

voorkeur kunnen plakken.  

 

Resultaten workshop 
 

De deelnemers tonen veel inzet en plezier tijdens het inrichten van 

de plattegrond. Er is veel gelachen tijdens het verschuiven en het 

plakken van de meubels. Ook ontstaan er leuke discussies over de 

locatie van een mogelijke tv of beamer, over het wegwerken van de 

wasruimte en planten die zoveel mogelijk aanwezig moeten zijn.   

Nadat de deelnemers uiteen zijn gegaan in groepjes, presenteert 

ieder groepje de plattegrond die zij hebben gemaakt.  

 

Groep 1 

Bij het eerste groepje is de keuken het hart van de ruimte. Er is een 

bar aanwezig en veel ruimte om te zitten. Ook is er veel ruimte voor 

spelletjes, het liefst met een klapbare spelletjestafel. De extra ruimte 

die waarschijnlijk ter beschikking komt, is ingericht als sportruimte. 
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Groep 2 

Ook in het tweede groepje is de extra ruimte ingericht als 

sportruimte. De keuken heeft een minder prominente rol en de 

zitruimte wordt veelzijdig gebruikt. Zo kan er worden gewerkt, 

gestudeerd en kunnen er spelletjes worden gespeeld. De speltafels 

staan op wieltjes en er is veel kastruimte. Groep 2 heeft verder een 

loungehoek ingericht met een openhaard, waar  tv kan worden 

gekeken. Tot slot staat er ook een piano in de gemeenschappelijke 

ruimte. 

 

 

 
 

 

Groep 3  

Groep 3 heeft de extra ruimte multifunctioneel ingericht. In deze 

ruimte kan namelijk gewassen worden, spelletjes worden gespeeld en 

geschilderd. Verder staan er een keuken en een barretje aan het 

raam met een koffiemachine. Er is ook een grote eettafel en veel 
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(kleinere) spelletjes die verplaatsbaar zijn. Tot slot is er een zithoek 

met boekenkasten. 

 

 
 

 

Groep 4 

Groep 4 heeft de extra ruimte ingericht voor activiteiten. Verder 

komt er ook een kinderhoekje waar volwassenen, als er geen 

kinderen spelen, yoga kunnen doen. Er is ook een zithoek ingepast 

met een ronde tafel en een bar in de buurt. Er is een kleine keuken 

aanwezig, want de deelnemers vinden dit onderhoudsvriendelijker. 

Tot slot is er in de gang van het Blok 14 gebouw een ideeënbusje en 

een digitaal prikbord.  

 

 

 
 

 

Groep 5 

Groep 5 heeft in de extra ruimte een grote keuken en bar ingepast. 

Om hiermee geluidsoverlast te voorkomen, zodat mensen rustig 
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kunnen koken en er in de grote ruimte activiteiten kunnen 

plaatsvinden. In de grote ruimte staat namelijk een werkplek, een  

spelletjeskast en er zijn yogamatten aanwezig. De spelletjes en 

yogamatten zijn netjes opgeborgen in en achter een kast. Tot slot 

staat er een koffiebar in de gemeenschappelijke ruimte en is de 

voorruimte (waar je de gemeenschappelijke ruimte inkomt) redelijk 

leeg. 

 

 
 

 

Groep 6 

Groep 6 heeft voor de extra ruimte een wasbar met inklapbare vouwtafel 

en een sporthoek bedacht. In de grotere ruimte is een deel gereserveerd 

voor activiteiten zoals spelletjes en voor het uitoefenen van hobby’s. 

Daarom is er ook een werkbank aanwezig. Aan de voorkant van de grote 

ruimte (waar je de ruimte binnenkomt) is een zithoek gecreëerd. Er staat 

een keuken bij het raam met een kleine bar. Boven de bar hangt een 

scherm en er is een beamer aanwezig.   
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Samengevat  

Na de korte groepspresentaties vraagt Karin aan de deelnemers 

welke elementen naar voren zijn gekomen die ze echt graag zouden 

willen hebben in de gemeenschappelijke ruimte en elementen die 

minder populair zijn.  

 

Gewenst  

o Een wasbar met opklapbare tafel. 

o Een beamer. 

o Spelletjestafel die je kan inklappen met meerdere spellen 

erin. 

o Aansluitende tafels die je kan opsplitsen in kleinere tafels . 

o (Digitaal) Prikbord in de gang. 

 

Minder gewenst  

o Geen sportruimte, dat is zonde van de vierkante meters. Een 

mogelijkheid is wel om opbergruimte voor sportspullen te 

maken, die dan in de tuin kunnen worden gebruikt. 

o Geen tv. Ziggo-kosten lopen op en een tv kan zorgen voor 

geluidsoverlast bij andere gebruikers in de ruimte. 

o Geen piano, want die neemt teveel plek in en maakt te veel 

lawaai. 

o Geen open keuken in verband met stank en lawaai. Andere 

gebruikers van de grote ruimte hebben hierdoor geen rust. Doe 

of schuifdeuren voor de keuken of maak deze in de extra ruimte. 

 

Vervolg en slot 
 

Karin neemt het woord en sluit de avond af met een doorkijk naar 

het vervolg van deze workshop. Op 12 mei komen we weer bij elkaar 

om het ontwerp te presenteren en bespreken. De gestickerde 

moodboards en panelen worden verzameld en verwerkt.  Op 

moodboard 3 (industrieel) waren veruit de meeste stickers geplakt. 

Het uiteindelijke ontwerp zal een collectie worden van de ideeën. Op 

sommige punten zullen er compromissen moeten worden gesloten. 

Ook zullen sommige functies moeten worden verschoven, omdat er 

niet genoeg ruimte omheen zit. Deelnemers kunnen in de tussentijd 

met vragen en opmerkingen terecht bij info@blok14.nl.  
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