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Bij sommige mensen kun je ’s ochtends niet op de koffie omdat ze dan werken. Daarom ben ik op
deze donkere, winderige decemberavond op pad naar de grens van de Orvelter Boermarke. Daar,
op het Orvelterveld, vlak bij De Kiel en dicht bij het bos wonen sinds een jaar Martijn en Mariëlle met
hun kinderen Eve en Rick.

Hoe komen zij hier verzeild?
Martijn is geboren en getogen Zuidvelder, net geen Orvelte. Vanuit Orvelte gezien de eerste
boerderij van Zuidveld, daar woonde hij als jongste van drie broers met zijn ouders. Hij volgde net
als zijn broers een technische opleiding. Het was dus niet vreemd dat ze in 2001 met zijn drieën

voor zich zelf een bedrijf begonnen: Installatiebedrijf Boers. Zoals het vaak gaat waren er bij hen
ook verschillende ideeën over de bedrijfsvoering wat in 2017 leidde tot het opsplitsen van het bedrijf.
Dat ging in goede harmonie getuige het feit dat ze de boerderij, die ze al in maatschap met hun
vader hadden, nog steeds gezamenlijk exploiteren. Door grondruil met de provincie (Prolander)
kwam hun bezit grotendeels aan het Orvelterveld te liggen. Dat verklaart dus de aankoop van deze
boerderij.

Het pand is een gewezen staatsdomeinen-boerderij die wel erg groot is maar daardoor veel
mogelijkheden heeft om er wat moois van te maken. Tijdelijk wonen ze nog in het oude voorhuis tot
de oude stal en deel verbouwd zijn. Vooral de badkamer heeft prioriteit omdat deze wel heel erg
gedateerd is, maar gezien de technische vaardigheden van Martijn gaat dat vast wel lukken.
Mariëlles roots liggen zelfs in Orvelte! Haar Oma was brugwachter van de brug over het
Oranjekanaal. Dat is wel al heel lang geleden want de moeder van Mariëlle was drie jaar oud toen
ze naar Westerbork verhuisden. Mariëlle woonde tot en met de middelbare school in Westerbork.
Daarna ging zij de Hbo-opleiding “Kunst en Educatie” in Leeuwarden volgen en nu staat ze alweer
vijftien jaar als docent beeldende vorming voor de klas op een school in Winschoten.
Hoewel Mariëlle eerst wat sceptisch was over een verhuizing naar deze afgelegen plek, heeft ze er

nu haar draai wel gevonden en vooral de kinderen en de dieren – een hond, twee geiten en konijnen
– genieten hier volop. Kortom, hun toekomst ligt voorlopig in Orvelte.

