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Wat is grond?
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Eigenlijk weet iedereen wel wat grond is. Toch is het lastig daarvan een definitie te geven. Voor zover
ik mij kan herinneren is zo’n definitie nooit aan de orde gekomen tijdens mijn studie bodemkunde.
Een goede definitie van grond is van belang in het maatschappelijk verkeer, want met grond mag je
weer andere dingen dan met ander materiaal.
Van Dale beschrijft grond als de (korrelige of weke) stof waaruit de aardschors bestaat. Daarbij duidt
aardschors op met name de opperste, min of meer losse, met lucht en water vermengde laag
daarvan, die in staat is cultuurplanten of een boomvegetatie te laten gedijen. Wikipedia vermeldt dat
grond een mengsel is van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan het
aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt.
Het is interessant deze algemene beschrijvingen te vergelijken met de definitie van grond in het
Besluit bodemkwaliteit. Daarin wordt gesteld dat grond een vast materiaal is dat bestaat uit minerale
delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een
structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen.
Van Dale en Wikipedia melden niets over de aanwezigheid van organische stof. Het besluit
bodemkwaliteit meldt weer niets over water en lucht.
De publieke omroep heeft dit onderwerp bekendheid gegeven in een uitzending over granuliet, een
stof die vrijkomt bij het bewerken van graniet en zandsteen voor snelwegen. Rijkswaterstaat ziet de
stof als grond, maar niet alle deskundigen zijn het daar mee eens.
Van Dale koppelt aan grond het vermogen om planten te laten groeien. Een deskundige twijfelde of
granuliet daartoe in staat is. Wikipedia stelt dat het om verweerd materiaal moet gaan. Dat is bij
granuliet duidelijk niet het geval.
Als ik het Besluit bodemkwaliteit inclusief toelichting juist interpreteer, dan voldoet granuliet weer
wel aan de daarin gegeven definitie van grond. Zelfs als daarin geen organische stof voorkomt, want
er zijn ook andere grondsoorten in Nederland met nauwelijks of geen organische stof.
Ik ben benieuwd wat een rechter hiervan gaat vinden.

