Column Jan van Ginkel

Natuur in de Dapperstraat
‘Natuur is voor tevredenen of legen’. Met een strofe van de dichter Bloem, waarvan
deze regel de eerste is, eindigde ik mijn vorige column. Wie tevreden is en dat gevoel
ook vindt in haar of zijn natuurbeleving, boft met Orvelte en omgeving, het
landschapsreservaat rond het dorp, de bossen en niet te vergeten de Elperstroom. Als je
accu leeg is, kun je hem in dorp en buitengebied weer opladen. Tenzij je, zoals de
dichter Bloem doet in het vervolg van dit gedicht, kiest voor de stad en je gelukkig bent
in de drukte van de ‘Dapperstraat’. (Voor wie het gedicht wil lezen: het is onder deze
titel eenvoudig te vinden op het internet.)

Geef mij maar het buitengebied met zijn grote afwisseling onder invloed van de
seizoenen. De herfst moedigt aan tot bezinning. Rondom ons komt de natuurlijke drang
tot groei en voortplanting in de overgang naar een winterstop. We worden weer een
tijdje verlost van (reuzen)wespen, (mini)mieren, muggen, slakken en emelten. Hoewel,
die paar muggen en mieren die het huis zijn ingetrokken, vormen nu de echte plaag. En
het gevallen blad niet te vergeten: wegblazen die rommel. De eekhoorns in onze tuin
hebben geen tijd voor bezinning. Zij zijn bijzonder ijverig bezig met zo veel mogelijk
walnoten en eikels in de grond te stoppen om de winter te overleven. Druk, druk, druk
als in de Dapperstraat.
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij de Nacht van de nacht en de Dag van de stilte weer
achter ons hebben. Tientallen acties en activiteiten hebben plaatsgevonden om ons
stilte en duisternis – al dan niet met spoken - te laten beleven. Zo veel dat er lokaal
eerder sprake was van een Dapperstraat dan van een streek vol rust en ruimte.
Ondanks het grote aantal evenementen en deelnemers is geen enkele van de drie
Nationale Parken in Drenthe door het publiek gekozen in de top drie van mooiste
natuurgebieden van Nederland. Zou dit aan de p.r. en marketing hebben gelegen? Of aan
de spreekwoordelijke nuchterheid van noorderlingen: doe maar gewoon…het is al druk
genoeg? Zal de uitslag van deze publieksverkiezing een extra reden zijn om nog meer
recreanten en toeristen naar Drenthe te lokken?

Al die marketing doet mij denken aan de tijd waarin het bestuur van de toenmalige
Stichting Orvelte zich het hoofd brak over wat men noemde ‘seizoensverlenging’. In de
zomervakantieweken draaide het dorp op volle toeren, maar de rest van het jaar was
het te stil om te kunnen renderen. Dat ik zomerse toeristen aanbeval om juist in de
stille herfst en wintermaanden terug te komen, om dan echt de sfeer in een oud Drents
dorp te proeven, werd mij niet in dank afgenomen. Dan waren immers horeca en
winkeltjes gesloten! De seizoensverlenging heeft zich ondertussen aardig ingezet. Nog
wat horrorclowns erbij en een Allerzielen/Haloween/Fair en ook de overgang van
oktober naar november krijgt de nodige reuring. De natuur zal in deze Dapperstraat haar
eigen gang gaan en onverschillig haar bijdrage leveren. Hetzij in de vorm van zo’n
prachtig najaar als dit van 2016, hetzij met storm en regen.

