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Als u in Boxmeer woont, had u gratis op vakantie gekund. Op voorwaarde dat u van uw
vakantiebestemming een potje grond zou meenemen. En dat deze grond zou voldoen aan de normen
van het Bouwstoffenbesluit. Deze aardige actie is op touw gezet door Boxmeerse politici van Sociaal
Liberaal Zakelijk Boxmeer. De actie van deze politici is naar mijn smaak bijzonder geschikt om het
onderwerp Bouwstoffenbesluit bespreekbaar te krijgen. En dat was het doel. Ik ben benieuwd
hoeveel potjes met grond worden ingeleverd. En wat de resultaten van de analyses zijn.
Ik had wel plekjes geweten die ik zou bemonsteren. Mijn gedachten gaan daarbij onmiddellijk uit
naar de Zanderijgronden in Suriname. Daar komen zogenaamde white sands voor. Onder invloed van
tropische regenbuien en tropische vegetatie zijn alle verweerbare mineralen opgelost en zijn de
opgeloste stoffen uitgespoeld. Wat resteert, is puur kwarts oftewel siliciumoxide. De gronden zijn zo
arm dat er niets meer op wil groeien. Als ik in Boxmeer had gewoond, had ik zeker voor niks naar
Suriname gekund.
Sociaal Liberaal Zakelijk Boxmeer is op het idee gekomen naar aanleiding van uitspraken van de
Stichting Heidelberg Appeal Nederland (HAN). Binnen deze stichting ontmoeten geleerden elkaar die
vinden dat het huidige milieubeleid onvoldoende wetenschappelijk gefundeerd is. HAN laat af en toe
aardige, onverwachte geluiden horen. Naar mijn oordeel heeft HAN af en toe ook best wel gelijk. De
Stichting krijgt dat echter zelden, maar dat ligt meer aan de presentatie. In die zin verdient HAN met
deze actie weer wat krediet.
Het zou wel eens kunnen dat HAN in dit geval geen gelijk heeft, maar het wel krijgt. Dat hangt ook af
van de bodemkundige kennis van de inwoners van Boxmeer. Dit zou voor HAN een stimulans
betekenen voor een volgend resultaat: gelijk hebben en gelijk krijgen!

