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01 Can you give a brief introduction of who you are?
My name is André Winternitz (35). I`m from Gütersloh (Nordrhein-Westfalen/Germany) and I`m an editor, blogger and photographer. I`m self-employed and work on a daily basis on an
online magazine in my region. At the same time I writ blogposts
for a numer of printed media and private works. On the other
hand I have 2 web projects: rottenplaces.de and urbexersagainstvandalism.com
Mijn naam is Andre Winternitz (35), ik kom uit Gütersloh (Staat
Nordrhein-Westfalen/Duitsland) en ben redacteur, blogger en
fotograaf. Ik ben zelfstandige, en werk dagelijks aan een online
magazine in mijn omgeving. Tegelijkertijd schrijf ik mijn blogposts voor een aantal gedrukte media en private werken, Verder
heb ik 2 web projecten: rottenplaces.de en urbexersagainstvandalism.com.
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02 When did you start with photography?
In 2004 I started my photography through my editorial work but
initially as a press photographer.
In 2004 begon ik met fotografie door mijn redactionele werkzaamheden, maar in eerste instantie alleen als persfotograaf.
03 How/when did you came into contact with urbex?
In 2008/2009 I had my first experience with urbex. As a professional photographer I was looking for abandoned places (lost
places) for a newspaper article. I was so excited that I made
urbex my hobby. I didn`t only discovered a lot of other places
but also made contact with fellow urbexers through forums. In
the same year I came up with the project rottenplaces.de
But it is not only the photography and composing the documentation that inspires me for this hobby. It is also carefully investigating new and/or existing objects for rottenplaces.de ,
Acquisition and exchanging experiences with fellow urbexers,
professional and amateur photographers by means of planned
days or extended trips and the uniting of two main things: passionate photography partly touches the breathtaking dilapidated
architecture.
In 2008/2009, kwam ik voor het eerst in contact met urbex.
Ik was als professioneel fotograaf op zoek naar verlaten plaatsen
(Lost Places) voor een krantenartikel. Ik was zo enthousiast dat
ik er mijn hobby van gemaakt heb.
Ik ontdekte niet alleen veel andere locaties, maar maakte ook
contacten met andere urbexers via forums.
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In hetzelfde jaar kwam ik met het project Rottenplaces.de
Maar het is niet alleen de fotografie en het samenstellen van documentatie die mij inspireert voor deze hobby. Het is
ook het zorgvuldig onderzoeken van nieuwe en / of bestaande objecten voor rottenplaces.de, verwerving en uitwisseling van ervaringen met andere urbexers, professionele en amateur fotografen door middel van een geplande dag
of meerdaagse tochten mede als het verenigen van 2 hoofdzaken: passionele fotografie raakt deels ook de adembenemende vervallen architectuur.
04 What was the first urbexlocation you’ve visited?
My first two locations were a former villa of a cigar manufacturer and a former psychiatric institution. Both were nearby
my residence. When the opportunity came to document ever advancing decay, I took my camera, not knowing that this
was urbex and that I still had a lot to learn.
Mijn eerste twee locaties waren een voormalige villa van een sigarenfabrikant en een voormalige psychiatrische inrichting. Beide zijn bij mij in de directe omgeving. Toen de mogelijkheid zich voordeed om de immer voortschrijdende verval te documenteren, heb ik mijn camera gepakt, toen nog niet wetend dat het urbex was en ik nog veel moest leren.
05 What was the most impressive location you have visit?
Several of them! Personnaly I like industrial locations and sanatoriums. Next to the central Vockerode (this is a museum) SKET Magdeburg also inspires me but for example also the Bleicher power plants in Leipzig or the former mills
close to the Dutch border. As regards of sanatoriums, Beelitz – certainly what architecture is concerned – is on top of
my most exciting locations, followed by some locations in Brandenburg or Thüringen.
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Er zijn er een aantal! Ik hou persoonlijk van de industriële locaties en sanatoria. Naast op de centrale Vockerode (dat
is een museum) inspireert mij ook SKET Magdeburg, maar ook bijvoorbeeld de Bleichert power plants in Leipzig of de
voormalige spinnerijen vlakbij de Nederlandse grens. Wat betreft sanatoria, zo staat Beelitz - zeker wat architectuur
aangaat- bovenaan de meest opwindende locaties, gevolgd door sommigen in Brandenburg of Thüringen.
06 Why did you start UAV?
To make a fist against people who consciously advocate others to commit vandalism, look the other way and don`t talk
about destruction on site. That is how we send a clear message!
In 2010 Rottenplaces.de established/founded the campaign URBEXERS against vandalism (UAV) to express itself
against any form of vandalism at any location. This campaign is meant to show that urbexphotographers are peacefull
people that visit such buildings. This is exclusively to capture on image and/or video.
More and more photographers all over the world support UAV and take clear distance of any form of vandalism. We are
still being asked what tis campaign can change. We then say that we do something, don`t look away and make our
position clear. If we wouldn`t make a fist nothing would change.
Om een vuist te maken tegen mensen die bewust op fora’s en websites oproepen tot vandalisme, wegkijken en zwijgen
over vernielingen van locaties.Zo sturen we een duidelijke boodschap!
In 2010 richtte rottenplaces.de de campagne URBEXERS against vandalism (UAV) op, om zich duidelijk uit te spreken
tegen elke vorm van vandalisme op locaties. Deze campagne is om te laten zien dat de urbexfotografen vreedzame
mensen zijn die een bezoek aan dergelijke gebouwen brengen. Dit is uitsluitend voor het vastleggen op beeld en/of
video. Steeds meer fotografen van over de hele wereld ondersteunen UAV en nemen duidelijk afstand van iedere vorm
van vandalisme. We worden steeds weer gevraagd wat deze campagne kan veranderen.
We zeggen dan dat we iets doen, niet weg kijken en ons standpunt duidelijk maken. Als we geen vuist maken, veranderd er niks.
07 When did you start the campagne UAV?
The UAV campaign was launched in 2009 and reached relatively quick large publicity. Since then we get almost daily
new members through our website. But I must admit, people who had doubts from the first moment in regards of the
purpose and goal of this campaign, still don`t understand the motives and will not ever understand this.

De UAV campagne werd gelanceerd in 2009 en bereikte relatief snel een grote bekendheid. Sindsdien krijgen we bijna
dagelijks nieuwe aanmeldingen via de website. Maar ik moet toegeven dat mensen die van af het begin getwijfeld
hebben aan de zin en het doel van deze campagne, hebben tot de dag van vandaag
de beweegredenen niet begrijpen en zullen het nooit begrijpen.
08 How big is the team behind UAV?
The team behind the UAV project consists of two people: my female friend Natalie Lorenzo Mato and me.
Het team achter het UAV project bestaat uit 2 mensen, mijn vriendin Natalie Lorenzo Mato en ik.
09 What do you do to promote UAV?
Through facebook, google and mouth-to-mouth.
Since 2009 UAV is widespread and will gain territory in the future.
There are no commercial ads and will never be.
We consciously work together with the media to expand the image of Urban Explorers.
Via Facebook, Google en van mond tot mond.
Sinds 2009 is UAV wijdverspreid en zal in de toekomst terrein winnen.
Commerciële advertenties zijn er niet en zullen niet komen ook.
We werken bewust met de media samen om het imago van Urban Explorers te verbeteren.
10 How many urbex websites are suporting your campagne?
At this moment I`m familiar with about 50 websites and blogs who support UAV by placing the UAV banner. Supporters are to be found in Germany, the Netherlands and other european countries the United Kingdom, the US, HongKong, Israel, Brasil, New-Zealand and many others. More than 600 people signed up by means of the form on the
website.
Momenteel zijn mij ongeveer 50 websites en blogs wereldwijd bekend, die UAV ondersteunen door het plaatsen van
de uav banner. Supporters zijn te vinden in Duitsland, Nederland en andere Europese landen, het Verenigd Koninkrijk,
de VS, Hongkong, Israël, Brazilië, Nieuw-Zeeland en nog veel meer. Meer dan 600 mensen hebben d.m.v het formulier op de website zich aangemeld.
11 How can people suport UAV?
You can support UAV by means of commenting on http://www.urbexersagainstvandalism.com or by admitting banners
on your own webiste, blog or forum. The more there is talked about or written about, the better!
UAV kan je ondersteunen door middel van een reactie te plaatsen op http://www.urbexersagainstvandalism.com ...
=Guestbook of door het opnemen van onze banners op je eigen website, blog of forum. Hoe meer er over gesproken
en geschreven word, des te beter!
12 Are there more initiatives in the world of urbex like yours?
I don`t know any similar initiatives but I have spoken with Andre Miedema about several projects what he wants to
do at the first Europe Meeting in Jüterborg. I think they are great ideas and well worth thinking about to support these
ideas.
Ik ken momenteel geen vergelijkbare initiatieven, maar ik heb gesproken met Andre Miedema op de eerste Europese
meeting in Jüterbog over een aantal projecten die hij van plan is in de toekomst. Ik vind ze geweldig en het overwegen waard om het te ondersteunen.
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13 You are also the founder of rottenplaces.de, can you tell us something about the website?
My motivation besides the discovery and documenting abandoned objects is the aesthetic and romantic vibe that each
object has and also the experience of an authentic and historical atmosphere.
Thereby I also see the proliferation and decay after leaving the earlier used locations, also I see the contrast of modern, urban investments and I also experience this as a relaxing escape from daily life.
These impressions I capture on photos or video and post them on rottenplaces.de
Here is often created a surreal art. Besides that I write (if searchable) about the concerned objects. This is the meaning
and purpose of rottenplaces.de Offcourse there is also a forum on the site, a blog and lots more. This project and UAV
is a cooperation of my female friend (see top) and me.
Rotten, the word in the name of ``rotten places`` is often misunderstood. This isn`t ``rotten``, ``spoiled``,
``loathsome``, etc. but ``expired`` , ``forgotten`` or has similar meanings. Rottenplaces.de was created to make
an archive of forgotten places and objects (sorted by category on the homepage) to preserve historical information and
to give photographs a final eternal resting place
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Voor mij is de motivatie naast de ontdekking en documenteren van vervallen en / of verlaten objecten, de esthetische
en romantische sfeer die ieder object heeft, mede als de beleving van een authentieke en historische sfeer.
Daarbij zie ik ook de woekering en verval na het verlaten van de vroeger gebruikte locaties, als ook de contrasten van
moderne, stedelijk investeringen en als ontspannende vlucht uit de dagelijkse sleur.
Deze indrukken leg ik vast op foto’s of video’s en post ze op rottenplaces.de. Hier ontstaat vaak een zeer surrealistische kunst. Daarnaast schrijf ik (als doorzoekbaar) voor de desbetreffende objecten juiste documentatie. Dit is de
betekenis en het doel van rottenplaces.de. Natuurlijk is er ook een forum op de site, een blog en nog veel meer. Aan
dit project en UAV werk ik samen met mijn vriendin (zie boven)
Rotten, het woord in de naam van “rotten places”, word vaak verkeerd begrepen. Dit is niet “verrot”, “verwend”, “walgelijk”, enz. maar “verlopen”, “vergeten” of andere soortgelijke benamingen.
rottenplaces.de werd in het leven geroepen om een archief te maken voor vergeten plaatsen en objecten (zoals gesorteerd per categorie op de homepage) om zo historische informatie en foto’s een laatste, eeuwige en virtuele rustplaats
te geven.
Links:
http://www.rottenplaces.de - Webseite rund um die Ruinenfotografie
http://www.facebook.com/rottenplaces - Stark frequentierte Facebook-Seite von rottenplaces
http://www.flickr.com/rottenplaces - Flickr-Account mit ausschließlich fabrigen Fotografien
http://www.youtube.de/rottenplaces - Youtube-Account mit unseren Videos
http://www.urbexersagainstvandalism.com - Eigene, weltweite Kampagne für Ruinenfotografen zur Distanzierung vom
Vandalismus Ik was als klein mannetje al geïnteresseerd in oude verlaten panden.
Bij ons in de straat stond ook zo’n pand. En als ik daar doorheen liep kon ik een stuk afsnijden richting mijn basisschool. Dat deed ik dus ook meestal.
Ik hing daar ook altijd rond met mij vrienden.
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