
Interview met Mario Goossens (1 januari 2016) 

 

Op vrijdag 15 januari 2016 slaan de verschillende KWB-

afdelingen van Heusden-Zolder de handen in elkaar en 

organiseren ze een grote actie rond zwerfvuil. 

Als actieterrein werd de omgeving van de Beringerheide gekozen.. 

Het probleem van het  zwerfvuil is in de hele gemeente Heusden-

Zolder aanwezig. 

Maar toch is de Beringerheide vanwege zijn vele passanten zeer 

zwerfvuilgevoelig. 

Daarom gingen we ons licht eens opsteken bij Mario Goossens. 

Mario is ex-drummer bij Hooverphonic, Noordkaap en Monza en 

maakt ondertussen furore bij de Belgische Live-band 

Triggerfinger. Hij is sinds enige tijd samen met Nathalie 

woonachtig in de Beringerheide. 

Bij het begin van het nieuwe jaar werden we ontvangen bij Mario 

en mochten we onze vragen afvuren. 

 

KWB: U woont hier nog maar net, maar wat vind u van het vele zwerfvuil in deze buurt? 

 

Mario: Als drummer is enige fysiek vereist. Daarom ga ik minstens 3X per week joggen. We wonen in een 

mooie buurt met vele bossen waar het rustig en gezond is om lopen. Maar overal langs de wegen vind men 

er zwerfvuil. Blikjes, petflessen, brik en glazen flessen ontsieren de buurt. Ook wanneer men het bos indraait 

verbetert de situatie er niet op. Ook in het bos treft men het zwerfvuil aan, om nog maar niet te spreken van 

de vele sluikstorten. 

 

KWB: Waarom is er in deze buurt zoveel zwerfvuil te vinden? 

 

Mario: De Beringerheide wordt veel gebruikt als doorsteek tussen Beringen en Koersel, waarbij ook de 

overdreven snelheid een probleem is. Voor en na school komen hier ook veel schoolkinderen met de fiets 

voorbij. Blikjes of lege snoepzakken worden door deze kinderen niet mee naar huis genomen om daar te 

worden gerecycleerd, maar belanden hier in de grachten. 

Blijkbaar mogen die ouders niet weten dat ze na schooltijd hun zakcenten aan snoepgoed en dergelijke 

uitgeven en daarom gooien ze onderweg het leeggoed maar weg (lacht). 

 

KWB: Zijn er oplossingen rond de zwerfvuilproblematiek? 

 

Mario: Of er echte oplossingen zijn weet ik niet. Ik denk dat er een dringend een mentaliteitsverandering 

moet komen. Zowel bij de jeugd als bij de ouders. Deze laatsten moeten toch het goede voorbeeld laten zien. 

Ik denk dat het heffen van statiegeld op blikjes en andere verpakkingen al een weg is in de goede richting. 

We treden op over heel de wereld en in sommige landen is het heffen van statiegeld de doodgewoonste zaak.  

Maar ik vind dat niet alleen het visuele een probleem vormt. Hoeveel dieren en vogels laten er het leven 

doordat ze verstrikt raken in het achtergelaten vuil. Het afval wordt ook zeer traag afgebroken. Ik ken geen 

enkele worm die plastiek lust. 

 

KWB: Wat vind je van de zwerfvuilactie van KWB in je buurt? 

 

Mario: Ik vind het fijn dat er in onze buurt aandacht wordt besteed aan dit probleem. Ik hoop dat ook de 

andere zwerfgevoelige buurten in Heusden-Zolder baat hebben bij deze actie. 

Wanneer mijn agenda het toelaat zal ik zeker een bezoekje brengen aan het Pop-up café van KWB hier 

verderop in de straat. 

 

KWB: We danken je voor dit gesprek en hopen je in de toekomst nog veel te zien joggen, maar dan in een 

propere omgeving zonder het vele zwerfvuil. 


