"Oe treÎn hij komt van verre~ en
brengt de natuur als leefomgeving
mee.

op de telegraafpalen laten zien
dat mens en natuur zich moeiteloos aanpassen aan de situatie.

Geen wonder dat veel natuurbeschermers de situatie rond 1850
ook nu nog nastreven. Het is al-

leen de vraag of de NS nog
stoomtreinen wil laten rijden op
het traject Utrecht - Den Haag.
Station Voorburg roept de speakerstem om, ik wordt wakker in
de pluche oranje stoel van de
eerste klas werkcoupé. Ik lees
nog snel een nota over nieuwe

die tijd bijzonder doek. De helse
stoom 10k was immers niet erg
populair. Volgens boeren zou de
trein leiden tot een verminderde
melkgift. Een moedig schilderij,
en Gabriêl geeft als een van de
weinige schilders uit die tijd de
techniek een plaats in het "moderne" landschap, zonder de
sfeer of beleving geweld aan te
doen. Opeens is de natuur leefomgeving geworden.
Wie denkt dat Gabriël in dit schil-

derij alleen de trein heeft willen
benadrukken, heeft het mis. Ook
de natuur komt hier prachtig uit
de ver!. In detail zien we de vissersjongen

in

een

landgoederen. Het zal wel weer
niets worden, en teleurgesteld
stap Ik de trein uit, in Den-Haag
Centraal.

glooiende

slootkant zijn geluk proberen. De
bloemrijke graslanden en het
kerkje van Voorburg markeren de
horizon. De waterbegroeiing doet
een hoge waterkwaliteit vermoe-
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den, terwijl de eendjes zichtbaar
gelukkig zijn met de plas-dras situatie rechts in het weiland. De
punter in de sloot en de vogels
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[SEBICHT
In 1998 meer storm- dan
brandschade in

Drenthe aanzienlijke schade aan. Voor het eerst in
haar bestaan keerde de OVB hogere schadevergoedingen uit voor storm- dan voor brandschade.
OVB heeft overigens haar verzekeringsproduct ge-

Nederlandse bos

heel vernieuwd. Boseigenaren kunnen de verzekering nu geheel inrichten naar hun eigen wensen en
behoeften. De keuze kan variëren van een volledige

Het jaarverslag 1998 van de Onderlinge Bossen
Verzekering (OBV) laat zien dat er in dat jaar in het
Nederlandse bos meer slorm- dan brandschade is
geweest. Met name de plaatselijke stormen van
9 juni en 6 september richtten in Gelderland en

brand-stormverzekering met maximale dekking, tot
een basisverzekering met een hoog eigen risico,
waarbij alleen calamiteiten worden gedekt tegen
een aanvaardbare premie.
Meer informatie: 026-3778205/e-mail: obv@arcadlsnl
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