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U dacht dat ontdekkingsreizigers hun beste tijd gehad hadden, wegens alles allang 
ontdekt? Dan moet u eens wat minder ver kijken dan uw neus lang is. “België is het 
walhalla voor ons, urban explorers”, zegt Wigo Worsseling (42). Kijkt u even mee naar de 
verborgen parels die de Nederlandse fotograaf in ons land opdook.

“In Nederland blijft er niks rechtstaan. Als het afgelopen is, breken we het 
meteen af. Bij jullie staat er nog zó veel vergane glorie. Echt prachtig.” 
Worsseling is een urban explorer. Deze ondersoort van de ontdekkingsreiziger 
is vooral op zoek naar verlaten gebouwen; fabrieken, ziekenhuizen, kastelen, 
stations, tunnels, militaire domeinen... Zijn motto is: ‘leave nothing but 
footprints, take nothing but photographs’. “Je zou kunnen zeggen dat we 
een archief aanleggen voor het nageslacht. Ik noem het graag the mirror 
of history. Ik ben een man van details, ik fotografeer bijvoorbeeld graag 
onderdelen van machines. Vaak heb ik geen idéé waarvoor ze hebben 
gediend”, zegt Worsseling.
“Mijn eerste bezoek was aan de verlaten hoogovens van Clabecq, een 
overweldigende locatie. Sommige werkhallen waren onaangeroerd. Je ziet 
er werkbanken waar het gereedschap nog op de plek ligt waar de laatste 
arbeider het meer dan tien jaar geleden heeft achtergelaten. De natuur is er 
nu aan de winnende hand, overal waar een beetje zonlicht en regen komt, 
grijpen boompjes en struiken hun kans.”
Worsseling gaat meestal op stap met zijn twee kompanen Jos en Harrie. 
“Het kan gevaarlijk zijn, dus ga je beter niet alleen. Als we in een gebouw 
onzeker zijn of de vloer ons wel kan dragen, dan gaat een van ons erop, 
terwijl de anderen beneden kijken of ze niet doorzakt. We dragen stevige 
schoenen tegen spijkers en ik heb ook altijd een mondmasker op zak. Je 
komt vaak in gebouwen waar nog heel wat asbest zit. Of waar chemicaliën 

hangen. Eén keer ben ik een hele dag misselijk geweest 
nadat we een oude fabriek hadden bezocht.”
“Soms ga ik wel eens alleen op pad”, geeft Worsseling 
toe. “Dat geeft wel een kick. Zeker als het slecht weer is, 
als de wind door zo’n gebouw waait. Dan hoor je overal 
geluiden; stalen platen die tegen muren slaan, klapperende 
luxaflexen...”
Veel van de plekken die urban explorers ontdekken, 
houden ze angstvallig geheim. “We zijn vooral beducht 
voor vandalen en grafittispuiters; die verknoeien alles. Ik 
krijg wekelijks meerdere mails van mensen die me vragen 

of ik een adres wil doorgeven, maar daar ga ik meestal niet op in. Soms 
zijn dat serieuze fotografen, maar het kunnen evengoed koperdieven zijn. 
De meeste urbex-fotografen ken ik ondertussen wel. Als je al een paar jaar 
serieus meedraait in het wereldje, wordt er best veel informatie uitgewisseld. 
Je moet je een beetje bewezen hebben door zelf met onbekende plekken af 
te komen. Ik kam vaak lukraak een gebied uit via googlemaps. Je kan daar 
heel precies mee zoeken. Ik let dan vooral op daken waar gaten in zitten en 
gebouwen waar veel begroeiing omheen staat. Je kan soms ook zien dat er 
houten panelen tegen ramen zijn getimmerd. Dan weet je: bingo!”
“Voor we erop uit trekken, bereiden we ons grondig voor. Je zoekt zo veel 
mogelijk informatie over de locatie op, je kijkt vanuit de lucht langs welke kant 
je het gebouw ongezien kan benaderen en zoekt een plaats om je auto te 
zetten. Niet te dicht bij, om niet opgemerkt te worden met onze Nederlandse 
nummerplaten, maar ook liefst niet te ver. We zeulen met heel wat materiaal, 
zoals statieven. We trekken ook altijd onopvallende kledij aan, want vaak is 
het betreden van die gebouwen of terreinen illegaal. Ze zijn overheids- of 
privébezit. We doen er dan wel niks anders dan foto’s nemen, het is toch 
telkens uitkijken voor opzichters of boze buurtbewoners. Ik ben ook een keer 
betrapt door de Nederlandse politie. Die dachten dat we een drugsdeal aan 
het organiseren waren. Toen ik hen m’n foto’s toonde, mocht ik gaan. Maar 
ik ken kerels die een nachtje in de cel hebben gezeten.” 
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WIGO WORSSELING: Pas na een halfjaar aandringen, kreeg 
ik deze locatie van iemand door. We kregen de tip om onze 
auto een dorp verderop te parkeren. Van daaruit was het 
nog drie kilometer stappen. Vanuit de verte zie je, boven op 
een berg, die torentjes wel staan, maar eens de bossen in, 
moesten we op het kompas verder. Het was een helse tocht, 
los door het struikgewas met al ons materiaal. We konden 
het pad niet nemen, want dan moesten we voorbij het huis 
van de beheerder. Een kerel met een reputatie. We hadden 
gehoord dat twee Belgische jongens door hem achterna 
waren gezeten met een jachtgeweer. Die hebben de hele 
middag in het bos achter een boom gelegen, zo bang waren 
ze.
We wisten ook dat die beheerder met een quad reed, en 
waren nog geen kwartier binnen of we hoorden hem al 
komen aanrijden. Ik heb me een halfuur vlak onder het 
keukenraam schuilgehouden, terwijl die quad de hele tijd 
rondjes reed. Daarna hebben we gelukkig nog uren ons ding 
kunnen doen.
Dit kasteel dateert al van de Franse Revolutie. Tot 1977 
deed het nog dienst als internaat voor de kinderen van het 
spoorwegpersoneel. Nu verandert het stilaan in een ruïne.

ChâteaU de noisy

aUtokerkhof 
van Châtillon
WIGO WORSSELING: Hier heb ik maanden naar 
gezocht. Ik had foto’s gezien, maar niemand wou me 
de locatie doorgeven. Ik had wel wat hints gekregen, 
dus ben ik op google het hele gebied beginnen uit te 
kammen, tot ik iets vond. Ik heb die locatie dan naar 
iemand gestuurd die er was geweest met de vraag: 
‘Zeg me gewoon of ik goed zit’. ‘Ja’, antwoordde die, 
‘die smalle strook, die moet je hebben’.
We waren daar heel vroeg, maar na een paar uur 
werden we betrapt door de eigenaar. Kwáád dat die 
was! Ik dacht dat hij ter plekke een hartaanval ging 
krijgen, en maar vloeken! ‘Stomme Hollanders!’ Ik 
kon mij verstoppen achter een auto en heb er nog 
een paar uur voort kunnen werken, maar m’n twee 
kompanen werden eraf gegooid. Ik vroeg me al af hoe 
die wist dat wij Nederlanders waren, tot bleek dat we 
onze auto voor zijn deur geparkeerd hadden.
Het is een heel bizarre plaats. Net alsof daar jaren 
geleden een file gestaan heeft en iedereen plots 
uitgestapt is en zijn wagen heeft achtergelaten. Die 
auto’s zouden van Amerikaanse en Canadese soldaten 
geweest zijn, die hier gelegerd waren. Niemand reed 
hier toen met een Amerikaanse slee, dat lijkt me 
dus aannemelijk. Allicht hebben die hun wagens 
laten overbrengen en eens ze stuk waren, gewoon 
gedumpt bij gebrek aan de juiste onderdelen.
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WIGO WORSSELING: Dit is de best 
bewaarde mijn in België en de meest 
primitieve in de regio. Het uitzicht is echt 
overweldigend; je kijkt uit over heel Luik. 
Als je helemaal tot boven in de toren klimt, 
via een heel smal ijzeren trapje, sta je plots 
oog in oog met die imposante machine 
(zie hierboven). Echt prachtig.
Het verhaal gaat dat er onder de grond 
nog van die oude treinstelletjes staan. 
Maar die mijnschachten zijn voor een deel 
onder water gelopen. Er zijn al meerdere 
keren mensen op zoek naar gegaan, maar 
ze hebben ze nog niet gevonden. Het is 
daar aardedonker en levensgevaarlijk. 
Nee, daar ben ik nog niet geweest.  

WIGO WORSSELING: Hier waren we heel vroeg 
toegekomen, lang voor iedereen wakker was, 
want we wisten dat ze ons er meteen zouden 
wegjagen als ze ons zagen. We hadden 
maar een paar uurtjes nodig, we moesten 
alleen dat vervallen zwembad op het Bloso-
domein van Hofstade hebben. Bovendien is 
het ochtendlicht prachtig, dus dat was mooi 
meegenomen. 
Oorspronkelijk was hier een heel sportstadion 
gepland, met een Olympisch zwembad. Alleen 
het zwembad is gebouwd, in 1939. Het is 
gesloten in 1978. Die ronde constructie die 
boven het water zweeft, was de cafetaria.


