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Anita Spooren en Wigo
Worsseling maken foto’s
van beklemmend mooie
verlaten plekken over
de hele wereld. Een
selectie van hun werk is
momenteel te zien in de
Speeldoos in Vught.

René van Peer
Vught

T
wee rijen roestige bed-
jes in een kaal vertrek
waar het stucwerk van
de muren bladdert. Op
de grond vormen op-

bollende vloerbedekking en zand
grillige patronen. Het is een beeld
van absolute verlatenheid. Ooit
dienden de bedjes om baby’s in te
leggen na hun geboorte in dit
voormalige ziekenhuis in Pripyat,
een stadje onder de rook van
Tsjernobyl. Het stadje werd inder-
haast geëvacueerd na de ontplof-
fing van Kernreactor 4 in 1986, een
ramp die de wijde omgeving lang
van de buitenwereld afsloot. ,,Ik
was erg aangedaan toen ik die ka-
mer binnenkwam”, zegt Anita
Spooren uit Boxtel, die de foto
maakte. ,,Het is een merkwaardige
plek. Het eerste dat je opmerkt is
de stilte, die doorbroken wordt
door vogelzang. Je voelt en ziet de
straling niet. Die zit vooral in de
grond, in het mos.”

Met de Udenhoutse fotograaf
Wigo Worsseling bezoekt ze ver-
laten plekken, zoals Tsjernobyl.
Worsseling begon daar al in 2006
mee, toen hij op de fotovakschool
zat. Een vriend nam hem mee naar
een vervallen staalfabriek. ,,We
wilden niet betrapt worden door
de beveiliging. We liepen ’s nachts
langs een paadje dat naar een gat

in de muur leidde. En ineens sta je
daar, aan de andere kant van de
omheining. Het was heel span-
nend allemaal. Ik ontdekte dat er
een heel netwerk is van mensen
die zich hiermee bezighouden,
met ‘urban exploring’.”

Het is niet eenvoudig om deel
van dat wereldje te worden, vertel-
len ze. ,,Er zijn mensen die infor-
matie over verlaten huizen en ge-
bouwen gebruiken om er te gaan
stelen”, zegt Worsseling, die nu al
drie boeken heeft samengesteld
met zijn foto’s rond dit thema.
,,Koperdieven richten vaak grote
vernielingen aan. Het rondlopen
door die gebouwen kan sowieso
gevaarlijk zijn. Vermormde vloe-
ren, een trap die afbrokkelt.”

Spooren en Worsseling reizen
steeds verder voor hun foto’s.
Deels is dat het avontuur, de kans

om nieuwe gebouwen te ontdek-
ken. Maar ook worden ze zo deel-
genoot van stille sporen van de ge-
schiedenis. Ze zijn getuige van de
terminale staat van de bouwwer-
ken. Zoals een psychiatrisch zie-
kenhuis (foto boven) dat Worsse-
ling fotografeerde. Gaten in de
vloer, klimop die helder groen te-
gen de vensters opgroeit, de gan-
gen binnendringt. Beklemmend,
maar van een grote schoonheid.

! Urban explorers is tot 9 januari te
zien in de Speeldoos in Vught.

Stille sporen van de geschiedenis

Een trap die onder je
voeten afbrokkelt;
het  rondlopen in
verlaten gebouwen
kan gevaarlijk zijn   
– Wigo Worsseling

▲ Manicomio Di R, een voorma-
lig psychiatrisch ziekenhuis in
het noorden van Italië. 
FOTO WIGO WORSSELING

▶ De roestige babybedden in
Prypjat bij Tsjernobyl. 
FOTO ANITA SPOOREN

Een nagelnieuwe keuken en bad-
kamer en een lagere energiereke-
ning toe. Brabantse huurders van
Mooiland profiteren de komende
jaren mee van de verkoop van een
groot aantal huizen door de woon-
corporatie elders in het land.

Peter van Erp
Den Bosch/Oss

,,We smijten hier echt niet met geld en
blijven kritisch op de kosten. Maar we
verkeren wel in de positie dat we tot
2023 veel geld ontvangen uit de ver-
koop van complexen. Dat stelt ons in
staat om nu versneld te investeren in
ons resterende woningbezit.” Anne
Wilbers wil voorkomen dat aanne-
mers en ontwikkelaars eurotekens in

de ogen krijgen als ze zaken doen met
woningcorporatie Mooiland. Tegelijk
is het een feit dat de corporatie in to-
taal 700 miljoen euro verwacht op te
halen uit de verkoop van wooncom-
plexen verspreid over heel Nederland.
Veruit het grootste deel daarvan wordt
de komende jaren gestoken in moder-
nisering van de woningvoorraad die
blijft. Het grootste deel daarvan in het
gebied rond Den Bosch, Oss en in het
Land van Cuijk.

Doorpakken
En dus is er werk aan de winkel. Afge-
lopen jaar al werden al duizend huur-
huizen van Mooiland gerenoveerd en
tegelijk geïsoleerd en anderszins ver-
duurzaamd. De trein dendert ook ko-
mend jaar door. ,,In 2030 willen we

onze hele voorraad op gemiddeld
energielabel A hebben”, verklaart Bart
Kivits, directeur vastgoed bij Mooi-
land. Een immense klus. Mooiland be-
zit ongeveer 15.000 huizen in Noord-
oost-Brabant en Gennep. Een flink
deel daarvan is gedateerd. ,,De staat
van de badkamer en keuken zijn voor
ons leidend. Als we die moeten ver-
vangen, pakken we ook meteen door
met muur-, vloer-, en  dakisolatie en
misschien  zonnepanelen.”

Een dergelijke rigoureuze ingreep
jaagt veel huurders in eerste instantie
schrik aan, beseft Kivits. ,,Je treedt in
de levens van deze mensen. Maar ze
krijgen er ook veel voor terug. We sla-
gen er steeds beter in om dat duidelijk
te maken aan onze huurders. We drin-
gen mensen niks op, al proberen we ze

Mooiland pompt miljoenen in huurwoningen

We smijten
echt niet met
geld en blijven
kritisch op de
kosten
– Anne Wilbers

natuurlijk wel over te halen om mee te
doen. Bij alle projecten die we afgelo-
pen jaar hebben uitgevoerd zat de
deelname boven de 90 procent. En bij
de laatste projecten zelfs 100 procent.
We leren steeds bij.” 

Intussen is Mooiland ook steeds op
zoek naar kansen om de woningvoor-
raad binnen het Brabantse kerngebied
te vergroten. Toch ligt daar niet het ac-
cent op bulkproductie, vertelt Wil-
bers. De uitdaging voor Mooiland zit
hem meer in de kwaliteit van het
woonaanbod. ,,Mensen die op zoek
zijn naar een specifiek huis, bijvoor-
beeld een nultreden-woning in een
specifieke kern, hebben vaak een lan-
gere wachttijd. Om in die vraag te
voorzien zijn we steeds op zoek naar
geschikte locaties.” 


