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Vergankelijkheid

Vergankelijkheid
Urban explorers zoeken  

op verlaten plekken naar  
de schoonheid van verval.

Suikerfabriek Oculus Tower, Italië
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Tekst: Pancras Dijk  Beeld: Wigo Worsseling 

Wigo Worsseling behoort tot het groeiende 
leger van verkenners van de keerzijde van 
 verstedelijking: de urban explorers. Terwijl de 
eerste tram de remise verlaat, stap ik bij hem 
in de auto, ergens bij Antwerpen. Hij pakt zijn 
tablet, opent Google Maps en zoomt in op een 
gebied dat iets zuidelijker ligt. Het staat vol 
markeringen, enkel zichtbaar voor leden van de 
urbex-gemeenschap. Hij wijst er een aan: “Dat 
wordt onze eerste bestemming.”

Tien jaar geleden zette Worsseling zijn eer-
ste stappen als urban explorer. Inmiddels heeft 
de Brabander een zesde zintuig ontwikkeld 

voor juist die plekken die anderen liever mij-
den. Overal ziet hij potentiële doelwitten voor 
zijn passie. Zijn foto’s worden geëxposeerd in 
galeries, zijn beschikbaar bij de kunstuitleen, 
en sinds afgelopen najaar zijn ze gebundeld 
in het boek Exploring Urban Secrets. Nooit zal 
Worsseling zonder fototoestel op pad gaan: het 
fotograferen van de plekken die hij bezoekt 
is een essentieel onderdeel van de belevenis. 
“Zonder camera heeft het geen zin. Ik wil het 
vastleggen.” Hij ziet zichzelf evenwel eerder als 
kunstenaar dan als fotograaf. “Mijn camera is 
mijn kwast. Ik doe vrijwel niets in opdracht en 

portretten maken is echt niet mijn ding. Veel 
liever fotografeer ik iets wat al honderd jaar 
stilstaat.”

In een randgemeente van Antwerpen passe-
ren we de eerste bestemming. Worsseling ziet 
dat er een plank tegen de voordeur is getim-
merd. “Die was er de vorige keer nog niet. Eens 
kijken of we nog  binnen kunnen komen.”

Een stukje verderop parkeren we de auto. 
Nooit direct voor de deur parkeren – dan ver-
raad je je aanwezigheid, leer ik. Want wat we zo 
dadelijk gaan doen, bevindt zich op de rand van 
legaal en illegaal. 

Hoewel er nog steeds niet veel verkeer is, 
staan we even te dralen voor het hekwerk 
waarmee het perceel is afgezet. Ik voel me een 
jochie dat kattenkwaad in de zin heeft, en ook 
bij Worsseling merk ik enige opwinding. “Dit is 
het spannendste moment van het urbex’en: het 
betreden van de locatie. Zodra je binnen bent, 
ben je meestal veilig.” 

Als de straat leeg is, tilt Worsseling het hek-
werk omhoog en duwt het nét voldoende open 
om erdoorheen te passen. Schichtig lopen we 
door een zwaar verwilderde tuin. We gaan 
achterom. 

Kolenmijn Zeche Hugo, Duitsland

“Vorige zomer 
was ik in het 
noorden van 
Italië. We reden 
langs de mooiste 
meren, maar ik 
keek de andere 
kant op, zoekend 
naar verlaten 
gebouwen. 
Leegstand en 
verval fascineren 
mij.”
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duidelijk ingegrepen”, zegt hij wijzend naar een 
stoffig tafeltje, waarop wat potjes netjes gerang-
schikt staan terwijl de grond eronder bezaaid 
ligt met oude cassettebandjes. “Dit is duidelijk 
geënsceneerd voor een urbex-foto.”

We zoeken de juiste invalshoek en stellen 
onze camerastatieven op. Ochtendlicht valt 
door de stoffige vitrages op een salontafeltje 
dat voor een antiek televisietoestel staat op- 
gesteld. Van de luie stoel is de bekleding ver-
dwenen, maar ooit moet hier een gezin zijn 
avonden hebben doorgebracht. Onbewust 
probeer ik te reconstrueren wat voor leven 
zich in dit huis heeft afgespeeld. Mijn oog valt 

op een document dat een drei-
gende huisuitzetting in het voor-
uitzicht stelt. 1967, staat er als 
jaartal boven. Zou hier sindsdien 
geen levende ziel meer hebben 
gewoond?

Les twee binnen de urbex- 
wereld is: ga nooit alleen op pad. 
Worsseling zakte ooit door een 
bodemplaat. Meters lager landde hij in het 
gruis. Zonder zijn urbex-maat was hij er moge-
lijk niet uitgekomen. Maar er zijn ook andere 
risico’s. Je kunt stuiten op junks met bijzondere 
interesse voor dure camera’s. Worsseling heeft 

ook weleens koperdieven gestoord 
tijdens hun werk. Daken of  vloeren 
kunnen het begeven, scherpe 
punten of scherven kunnen letsel 
veroorzaken, schadelijke stoffen 
(asbest, chemicaliën) kunnen je 
ziek maken. 

Voor we de trap beklimmen, 
voelen we even of het hout nog ste-

vig genoeg is. Op de vijfde trede van onder ligt 
een uitgedroogde rat. We stappen eroverheen 
en belanden in een slaapkamer. Het sierlijke 
 houten bed is opgemaakt en op het oog klaar om 
beslapen te worden. Het behang hangt evenwel 

Hoeveel mensen aan urban exploration 
doen, is moeilijk vast te stellen. Worsseling 
schat dat er in Nederland een harde kern is 
van zo’n tweehonderd mannen en vrouwen, 
met daarnaast een steeds grotere groep van 
mensen met een tijdelijke bevlieging. Tien jaar 
geleden was het aantal kleiner, zegt Worsseling. 
Iedereen in het circuit kende elkaar en over het 
uitwisselen van locaties deed men niet zo moei-
lijk. Uit die tijd dateert ook de belangrijkste 
stelregel van de urbex-wereld, les één volgens 
Worsseling: “Take nothing but photos, leave 
nothing but footprints.” Worsseling raakt zelfs 
liefst zo min mogelijk aan. “Dáár heeft iemand 

Zou hier 
sindsdien 

geen levende 
ziel meer 
hebben 

gewoond?

Woonhuis Herr Benz, België Sanatorium Preventorio Rocco, Italië
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in losse flarden naar beneden. “Ik zoek naar de 
schoonheid van verval”, had Worsseling me 
verteld. Ik zie toch vooral het verval. 

Die schoonheid komt vaak pas later op de 
foto, erkent Worsseling. Hij maakt steeds 
minstens zes opnamen met een verschillende 
belichtingstijd. Op zijn computer schuift hij de 
zes foto’s op elkaar en combineert hij ze tot één 
HDR-beeld, dat overal perfect is belicht. Het 
volledig wit uitgebeten vensterglas krijgt dan 
een zachtere, natuurlijke glans, de veel te don-
kere hoeken van het interieur worden ineens 
zichtbaar: het is een esthetisch beeld geworden. 

Achter het woonhuis staat een werkplaats:  
in de negentiende eeuw gebouwd als melk- 
fabriek, later vestigde zich er een tegelmaker. 
Het interieur ziet er nog exact zo uit als in de jaren 
dertig. Wat rest na decennia van verwaarlozing, 
zijn grote mechanische constructies die zo zon-
der doel vooral onhandig ogen. Waarom is deze 
plek ooit verlaten, waarom heeft niemand ooit 
de moeite genomen de boel netjes achter te 
laten, of wellicht er iets nieuws te bouwen?

In een hoek waar het dak al vrijwel volledig 
verdwenen is, staat een oude Mercedes, bouw-
jaar zo rond 1960, schat ik. Eerdere illegale 

bezoekers hebben er de bruikbare onder- 
delen afgehaald; veel meer dan het chassis is 
niet meer over. Aan deze auto dankt deze urbex- 
locatie haar naam: Herr Benz, zegt Worsseling. 
Mooie, onbekende locaties zijn goud waard 
in de urbex-wereld. Het prijsgeven ervan aan 

derden is taboe, en ook daarom hebben alle 
locaties een eigen urbex-naam. Het is net als bij 
diersoorten: wie een locatie ontdekt, heeft het 
recht haar een naam te geven. Gevolg is ook dat 
je de namen niet op een gewone kaart zult aan-
treffen, en wie op internet gaat zoeken, vindt 
enkel de urbex-foto’s – geen adres. 

Na een paar uur rondhangen in de tegel-
fabriek gaan we naar een volgende bestemming, 
vlak in de buurt. In vergelijking met Nederland 
is België wat minder voortvarend met het slo-
pen van in onbruik geraakte infrastructuur, 
wat het land een goede bestemming voor urban 
explorers maakt. Ook Oost-Duitsland is een 
walhalla voor urbexers, zegt Worsseling. Maar 
de mooiste foto’s heeft hij gemaakt in Italië. 
Zo’n urbex-trip begint al thuis, achter de com-
puter. “Google Earth is mijn grootste vriend”, 
zegt Worsseling. Hij speurt op de satellietfoto’s 
de randen van de stad af. Waar hij een mogelijk 
vervallen pand opmerkt, schakelt hij over op 
Streetview, wat een nog beter beeld geeft van de 
urbex-kansen. Na avondenlang speuren heeft 
Worsseling dan zijn reis volledig uitgestippeld, 
waarbij hij gemiddeld drie locaties op een dag 
bezoekt.

Onze volgende bestemming is ‘Rusty Dusty’, 
een enorm industrieel terrein waar tot 2008 
staalkabels werden gemaakt. We gebruiken ons 
statief als opstapje om een muur over te kun-
nen klauteren en lopen dan over het volkomen 
verlaten fabrieksterrein. Er staan hier diverse 
hallen, sommige vrijwel leeg, andere nog vol 
symmetrische opgestelde machines waarvan 
ik de vroegere functie onmogelijk kan raden. 
Er fladderen duiven; hun vleugels laten dichte 
stofwolken opdwarrelen. Hier en daar vallen 
waterdruppels traag op de grond. Het getik 
wordt versterkt in de lege hallen.

Wigo Worsseling (1967) bundelde 
zijn mooiste urbex-foto's in het boek 
Exploring Urban Secrets, te koop 
in onder meer natgeoshop.nl. Volg 
National Geographic-auteur Pancras 
Dijk op Twitter: @Pancras_NatGeo.

Universiteit Pritzer Fac, België

FOTO: MARCEL WIEGERINCK
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We maken meer foto’s, beklim-
men wankele trappetjes en ont-
dekken de kleedruimten van de 
vroegere werknemers, met lockers 
waarin de honderden fabrieks-
arbeiders hun kleding konden 
opbergen. De wastafels liggen in 
grote, witte scherven op de grond. 

Dan klinken er in de verte stem-
men. Ergens in de hal voeren twee gehelmde 
slopers een gesprek. We verstoppen ons in  
de dichtstbijzijnde schuilplaats; het kat-en-
muisspel is begonnen. Geen foto’s maken, 
waarschuwt Worsseling, want een klikkende 

De man, die de manager blijkt te zijn van het 
bedrijf dat het 25 hectare grote fabrieks terrein 
aan de Schelde gaat herontwikkelen, had 
de politie kunnen waarschuwen, maar onze 
belofte dat we direct zullen weggaan, is voor 
hem voldoende. 

Over de muur, dwars door de struiken, klim-
men we weer de bewoonde wereld in. Alles wat 
wordt gebouwd, wordt ooit weer verlaten, zegt 
Worsseling. En hij is de laatste om daar melan-
cholisch over te worden. Is het niet juist mooi  
en troostrijk dat de natuur op lange termijn alle 
sporen van menselijke aanwezigheid zal over-
woekeren en uitwissen?  

Ziekenhuis Red Cross, Italië Ziekenhuis Ospedale C, Italië

camera zou ons kunnen verraden. 
Na twintig minuten verstomt het 
gepraat en durven we weer lang-
zaam de hal in te lopen. Via een 
raamkozijn waar het glas ont-
breekt, gaan we weer naar buiten, 
blij dat we niet zijn gesnapt. 

Vlak bij de muur die ons scheidt 
van de bewoonde wereld, worden 

we echter alsnog betrapt. Een man staat ineens 
voor ons en vraagt wat we aan het doen zijn, 
of we misschien in dienst zijn van een van de 
onderaannemers. We bekennen dat we voor 
een tijdschrift wat foto’s hebben gemaakt. 

We rijden weg. Aan een druk kruispunt in de 
buurt is restaurant Peking Wok gevestigd. De 
menukaart hangt nog voor de deur en ik stel 
voor om er een hapje te eten, maar Worsseling, 
met zijn extra zintuig voor verval, heeft het al 
gezien. “Kijk maar, het is gesloten. Die moet ik 
onthouden voor een volgende trip.”   j

Moeten urbexers worden aangepakt 
omdat ze verboden terrein betreden, 
of moeten ze juist extra mogelijk- 
heden krijgen om verlaten plekken 
mooi in beeld te brengen? Geef uw 
mening op natgeo.nl.

 “Alles wat 
wordt 

gebouwd, 
wordt ooit 

weer 
verlaten.”


