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Introductie  
  
House  of  Rolf  is  een  geslaagde  verbouwing  van  een  voormalig  koetshuis  uit  1895  in  
Utrecht  die  door  Rolf  Bruggink  en  Niek  Wagemans  rigoureus  getransformeerd  is  in  
een  spectaculaire  woon-  en  werkruimte.  Het  bijzondere  is  dat  het  complete  interieur  
is  opgetrokken  uit  materiaal  van  een  naastgelegen  slooppand.  Deze  transformatie  
was  een  enorme  puzzel  met  een  geslaagd  eindresultaat.  “House  of  Rolf”    bewijst  dat  
je  van  bouwafval  iets  heel  moois  kunt  maken.    
  
  
Ontstaansgeschiedenis:  van  kantoorbarak  tot  sculpturaal  woonhuis  
  
House  of  Rolf  is  een  herbestemming  van  een  voormalig  Koetshuis  uit  1895  in  
Utrecht.  Het  koetshuis  is  oorspronkelijk  gebouwd  in  de  achtertuin  van  een  groot  
patriciërs  huis,  gelegen  aan  de  statige  Maliebaan.  
In  1955  is  tussen  de  panden  aan  de  Maliebaan  en  het  koetshuis  een  groot  houten  
kantoor  noodgebouw  gebouwd.  Dit  gebouw  werd  in  eerste  instantie  als  tijdelijke  
bouwwerk  opgericht  maar  heeft  er  uiteindelijk  57  jaar  gestaan.  
Rond  2008  werden  de  kantoorpanden  aan  de  maliebaan  herstemd  tot  woningen.  De  
kantoorbarak  bleef  echter  ongebruikt  leeg  achter.  In  2011  heeft  Rolf  de  kantoorbarak  
gekocht  met  als  doel  deze  te  slopen  en  het  terrein  rond  het  koetshuis  her  in  te  
richten.  De  benodigde  sloop  van  de  kantoorbarak  was  aanleiding  voor  Rolf  om  het  
sloopmateriaal  te  gebruiken  voor  de  bouw  van  een  sculpturaal  woonobject  in  het  
koetshuis.  
  
  
Ruimtelijk  Ontwerp  
  
Het  ruimtelijke  ontwerp  van  het  koetshuis  met  daarin  het  sculpturaal  object  in  ‘House  
of  Rolf’  is  ontworpen  door  Rolf  Bruggink  in  samenspraak  met  zijn  vriendin  Yffi  van  
den  Berg.  Het  koetshuis  is  een  gemetselde  rechthoekige  ruimte  van  15  bij  7  meter,  
met  een  hoogte  van  5,5  meter.  Het  dak  wordt  gedragen  door  een  vijftal  spanten  
waardoor  het  geheel  is  verdeeld  in  6  traveeën.  Het  ruimtelijke  ontwerp  is  gebaseerd  
op  deze  structuur,  het  huis  is  opgedeeld  in  drie  zones,  ieder  bestaande  uit  2  
traveeën.  De  voorste  zone  is  geheel  leeg  gelaten  waardoor  het  oorspronkelijke  
koetshuis  goed  te  ervaren  is.  In  de  middelste  zone  is  een  vrijstaand  object  gebouwd,  
dat  zo  is  vormgegeven  dat  het  vanaf  de  voorste  zone  zich  als  een  vrijstaand  object  
presenteert,  je  kunt  er  vanaf  alle  kanten  zoveel  mogelijk  omheen  kijken.  Dit  object  
herbergt  de  keuken,  slaapkamer,  toilet,  douche,  bad  en  een  werkplek.    Door  de  
plaatsing  van  dit  object  in  het  midden  ontstaat  er  in  het  huis  een  voor,  midden  en  
achtergedeelte.  Het  object  heeft  zowel  een  scheidende  als  een  verbindende  functie  
in  het  huis.  In  de  achterste  zone  is  een  tweede  object  gebouwd,  anders  dan  het  
middelste  object,  versmelt  dit  object  in  de  derde  zone  juist  aan  het  koetshuis  en  
vormt  samen  met  het  object  in  het  middendeel  hiermee  samen  het  sculpturale  
woonobject.  In  dit  achterste  deel  ontstaat  een  intiemere  woonruimte  waarbij  het  
object  versmelt  aan  de  achterste  wand  van  het  koetshuis.  In  deze  achterwand  is  een  



nieuw  groot  panoramaraam  gemaakt  in  de  van  oorsprong  gesloten  achtergevel.  Dit  is  
tevens  de  enige  ingreep  in  het  casco  van  het  oorspronkelijke  koetshuis.  
  
  
Indeling  
Het  sculpturale  object  herbergt  op  de  begane  grond  een  afgesloten  keuken,  toilet  en  
technische  ruimte.  Op  de  eerste  verdieping  is  er  een  douche,  slaapkamer,  walk-in-
closet  en  een  bureau  met  ligbad  in  geplaatst.  Op  de  eerste  verdieping  zijn  alle  
ruimtes  bereikbaar  vanuit  een  looppad  aan  de  zijkant  van  het  huis.  Op  de  begane  
grond  staat  het  object  vrij  in  de  ruimte  en  kun  je  er  omheen  lopen.  
  
  
De  uitvoering    
Rolf  Bruggink  heeft  na  het  gereedkomen  van  het  ruimtelijk  ontwerp  Niek  Wagemans  
gevraagd  om  samen  het  project  verder  vorm  te  geven  en  de  kantoorbarak  te  
gebruiken  voor  de  bouw  van  het  sculpturaal  object.  Er  zijn  geen  uitgewerkte  
tekeningen  van  het  bouwplan  gemaakt,  alleen  een  maquette  waarin  het  ruimtelijk  
ontwerp  is  weergegeven.  Op  basis  van  deze  maquette  is  het  ontwerp  verder  
uitgewerkt  door  Rolf  en  Niek  tijdens  het  bouwen  en  heeft  het  sculpturale  object  zijn  
uiteindelijke  vorm  gekregen.  
De  daarbij  zelf  geformuleerde  doelstelling  was  om  alle  materialen  van  de  barak  te  
gebruiken,  en  ook  alles  op  te  maken,  er  mocht  niets  overblijven  van  de  barak.  Hierbij  
heeft  ook  de  kachel  meegeholpen  aangezien  het  bouwen  van  het  object  twee  jaar  
heeft  geduurd  en  er  in  die  periode  nog  geen  centrale  verwarming  aanwezig  was,  de  
barak  bestond  grotendeels  uit  hout.  
Niek  Wagemans  is  gespecialiseerd  in  het  vormgeven  en  bouwen  met  sloopafval,  
zowel  architectonische  objecten  als  meubels.  Hierbij  gaat  hij  op  een  zeer  creatieve  
manier  om  met  de  beschikbare  sloopmaterialen.    
Het  startpunt  bij  het  bouwen  van  het  object  waren  de  twee  wanden  die  opgebouwd  
zijn  uit  oude  radiatoren.  In  deze  fase  stond  de  barak  nog  overeind  en  konden  de  
radiatoren  gedemonteerd  worden,  de  barak  werd  een  bouwmarkt  met  tweedehands  
materialen.  Snel  daarna  moest  de  gehele  barak  gesloopt  worden  om  over  de  
verschillende  materialen  te  kunnen  beschikken.  Wat  volgde  was  een  enorme  
hoeveelheid  materiaal  en  begon  de  grote  puzzel  om  te  kijken  welk  onderdeel,  
waarvan  gemaakt  kon  worden.  Naast  de  technische  kwaliteiten  van  Niek  ligt  hier  ook  
een  belangrijke  kwaliteit  van  hem:  kijken  en  puzzelen:  welke  element  kunnen  we  
waarvan  maken?  Een  belangrijke  uitdaging  in  het  project  was  om  gedurende  de  
bouw  van  het  object  alle  materialen  op  de  locatie  op  te  slaan  en  te  conserveren.  Een  
deel  is  in  oude  bungalowtenten  op  het  terrein  opgeslagen,  maar  een  groot  deel  
moest  ook  noodgedwongen  in  het  koetshuis  worden  opgeslagen,  dit  alles  vormde  
een  ware  logistieke  uitdaging.  
Fascinerend  aan  dit  proces  is  dat  er  in  het  begin  een  overvloed  aan  materiaal  was,  
de  barak  was  200  m2  groot,  terwijl  het  te  bouwen  object  ongeveer  50  m2  beslaat.  Dit  
heeft  ertoe  geleid  dat  er  royaal  met  materiaal  kon  worden  omgegaan  :een  massief  
houten  wand  is  gemaakt  van  oude  stukken  spant  en  gordingen.  Een  vloer  is  gemaakt  
van  naast  elkaar  gelegde  vloerbalken.  Door  het  overvloedig  gebruik  van  de  
beschikbare  materialen  was  aan  het  einde  bijna  al  het  materiaal  op  en  kon  het  
laatste  wandje  van  de  slaapkamer  alleen  nog  maar  gebouwd  worden  door  aluminium  
kliklijsten  te  combineren  met  dakbeschot.  Het  bijzondere  is  dat  door  de  eis  om  alleen  
met  materialen  uit  de  barak  te  werken  een  hele  bijzondere  inrichting  is  ontstaan.  



  
Inrichting  en  meubels  
Vrijwel  alle  meubels  in  het  huis  zijn  ontworpen  door  bekende  Nederlandse  
ontwerpers  en  gemaakt  van  hergebruikt  materiaal.  Mooie  voorbeelden  hiervan  zijn  
het  “accidental  carpet”  van  Tejo  Remy  &  Rene  Veenhuizen,  gemaakt  van  oude  
dekens.  Ook  de  Rocking  chair  van  Dirk  van  der  Kooij  is  het  vermelden  waard,  
gemaakt  van  gerecyclede  oude  cd  hoesjes.  Van  Niek  Wagemans  is  “small  case”  te  
vinden  ,  een  wit  vitrinekastje  gemaakt  van  oude  ramen  van  het  gesloopte  barak.  
In  het  huis  staan  een  aantal  klassieke  Cut  cabinets  van  Rolf  Bruggink.  Ook  de  
eettafel  is  gemaakt  van  resten  van  de  kantoorbarak  en  vormt  een  staalkaart  van  alle  
materialen  die  aanwezig  waren  in  de  barak,  deze  tafel  is  een  onderdeel  van  een  
serie  tafels  die  Rolf  Bruggink  in  opdracht  maakt.  Deze  collectie  is  genaamd:  “de  tafel  
van  het  huis”,  tafels  voor  in  een  nieuw  verbouwde  huis,  gemaakt  van  sloopafval  uit  
het  bestaande  huis.  
  
  
Transformatie  
Dit  project  is  een  geslaagd  voorbeeld  van  up-cyling  van  materialen,  hergebruik  en  
cradle  to  cradle.  Hoewel  deze  aspecten  een  belangrijke  rol  spelen  in  het  werk  van  
Bruggink  en  Wagemans  is  dit  voor  Bruggink  niet  het  belangrijkste  aspect  bij  de  bouw  
van  dit  huis.  Voor  hem  speelt  het  begrip  transformatie  een  belangrijkere  rol,  het  
concept,  het  beeld  dat  een  bestaand  gebouw  transformeert  in  een  geheel  nieuwe  
verschijning  fascineert  hem.  
Voor  Wagemans  speelt  het  hergebruik  van  afval  juist  wel  een  belangrijke  rol.  
Materialen  die  door  anderen  als  ‘afval’  en  waardeloos  worden  bestempeld  zijn  voor  
Wagemans  juist  vaak  waardevol.  Hij  probeert  die  kwaliteiten  en  schoonheid  ervan  
juist  zichtbaar  te  maken.        
  
  
  
Bewoners  
  
Rolf  Bruggink  woont  samen  met  zijn  vriendin  Yffi  van  den  Berg  en  de  hond  Janneke  
Baardmans  in  House  of  Rolf.  Naast  het  huis  is  een  grote  schuur  gebouwd  waar  
Bruggink  zijn  werkplaats  heeft.  In  de  tuin  rondom  het  huis  staat  een  kassahuisje  van  
de  Nederlandse  spoorwegen  van  het  aangrenzende  spoorwegmuseum.  In  de  zomer,  
wanneer  de  bladeren  aan  de  bomen  zitten,  waan  je  in  en  rond  het  huis  in  de  natuur,  
ver  buiten  de  stad  terwijl  het  huis  zich  in  de  binnenstad  van  Utrecht  bevindt.  Dit  is  het  
vierde  huis  van  Yffi  en  Rolf  wat  zij  geheel  verbouwd  hebben.  Hun  bekendste  huis  is  
De  Zwarte  Parel  in  Rotterdam.    
  
  
Rolf  Bruggink  

Sinds  zijn  studie  architectuur  en  stedenbouwkunde  aan  de  Technische  Universiteit  in  
Delft,  heeft  Rolf  Bruggink  een  succesvolle  carrière  gemaakt  als  architect  en  
ontwerper.  In  2003  richtte  hij  samen  met  Marnix  van  der  Meer,  Zecc  Architecten  op,  
en  hebben  zij  een  aantal  spraakmakende  architectonische  transformaties  op  hun  
naam  staan  waaronder  kerken  en  watertorens.  Na  zijn  periode  bij  Zecc  is  Bruggink  
vrijer  werk  gaan  maken  en  produceerde  hij  nieuwe  meubelseries  en  architectonische  



projecten  waarin  hergebruik  en  transformatie  de  centrale  thema’s  zijn.  Recente  
werken  zijn  het  WTC  light,  Needlepoint  transformations  en  de  Recycled  Currency  
Series.  
  
Het  werk  van  Rolf  Bruggink  wordt  op  internationale  podia  tentoongesteld  waaronder  
de  Milan  Design  Week    en  Design  Days  Dubai  en  is  opgenomen  in  gerenommeerde  
privé  verzamelingen  zoals  de  Galila  Barzaläi-Hollander  Collection.  Met  zijn  
architectonische  transformaties  “The  Black  Pearl”  en  “House  of  Rolf”  heeft  Bruggink  
meerdere  prijzen  gewonnen,  waaronder  de  LAI  prijs  en  de  Dutch  Design  Public  
Award..    
  
  

Niek  Wagemans      

  
Niek  Wagemans  (1979  )  studeerde  Bouwkunde  aan  de  Hogeschool  van  Utrecht  
en  werkte  vervolgens  bij  architectenbureaus  waaronder  Zecc  Architecten.  Daar  
ontdekte  hij  zijn  passie  om  van  oude  en  afgedankte  dingen  weer  iets  nieuws  en  
bijzonders  te  creëren.  Ook  ontstond  daar  de  behoefte  om  meer  met  zijn  eigen  
handen  te  maken.  Zodoende  richtte  hij  in  2006  de  Fabriek  van  Niek  op  om  zich  
daar  volledig  op  toe  te  leggen.  Sindsdien  geeft  hij  nieuw  leven  aan  gebruikte  en  
ogenschijnlijk  waardeloos  geworden  gebouwen  en  onderdelen  daarvan,  maar  
ook  aan  meubelen  en  andere  objecten.  Wagemans:  ‘Ik  werk  graag  met  
materialen,  die  als  ‘afval’  bestempeld  worden  en  met  leegstaande  gebouwen  die  
bedreigd  worden  door  verregaand  verval  of  sloop.  Ze  zijn  vaak  nog  lang  niet  op,  
maar  slechts  versleten,  kapot  of  ze  voldoen  niet  meer  aan  moderne  eisen.  
Daardoor  lijken  ze  hun  functie  te  hebben  verloren,  maar  ik  breng  ze  weer  tot  
leven  in  nieuwe  vorm.’    

www.fabriekvanniek.nl  

  
  



  
  
  


