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reportage

‘Ik leef het schaap’
Marianne van Heijningen en haar hond Swift bij een schaapskooi op poten: “Swift is de grote bepaler van mijn leven geweest.”

Haar hele leven draait om schapen. Van het hoeden van een kudde tot
toeristen laten slapen tussen de schapen. “Ik leef het schaap”, stelt
onderneemster Marianne van Heijningen uit Mill. Vorig jaar won ze
de Plattelandsaward 2011 voor de meest innovatieve ondernemer op
het gebied van recreatie in de provincie Brabant.

E

en uit 245 ooien bestaande kudde,
zelfgemaakt schapenijs en schapenkaas, schaapskooien op poten waar
toeristen overnachten, knapzaktochten
waarbij recreanten meelopen met de
kudde en schaapscheerdersfeesten. Marianne van Heijningen uit het Brabantse
Mill onderneemt tal van activiteiten
rondom schapen. “Schapen zijn echt
mijn passie. Het zijn zulke zachte en aardige dieren. En alles wat ze produceren,
is fantastisch. Wol, melk en kaas zijn
prachtige gezondheidsproducten.”
Toch begon ooit alles bij een hond. “Swift
is de grote bepaler in mijn leven ge18
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weest”, vertelt ze. “In het jaar dat mijn
man overleed, ging ook onze hond plotseling dood. Een jaar later zeiden mijn
kinderen: ‘we willen een nieuwe hond.’
Dat werd Swift en waarom zou je met
een Border Collie niet doen waarvoor hij
is geboren?”
Ze verdiepte zich in schapen. Ze liep stages, leerde hulp bieden bij aﬂammeren,
herderen en alles over ziektes en behaalde
haar certiﬁcaat kaasmaken. Het plan was
om een kudde te starten in Limburg, maar
door haar huidige vriend Peter van Lanen
belandde ze in Mill. Samen kochten ze
een boerderij, waar Van Heijningen haar

schapendroom kon verwezenlijken.
“De gemeente is positief over natuurlijke
begrazing. Ik kocht mijn eigen schaapskudde in 2007”, zegt Van Heijningen. Om
subsidie te krijgen moesten het wel Kempische Heideschapen zijn, maar vanwege
de blauwtongepidemie waren die niet voldoende voorhanden. In Duitsland kocht
ze een koppel Coburger Fuchs. “Ze zijn
loeihard en sober en hebben hard pootwerk, ik heb er echt een zwak voor. Kempen zijn ook goed. Ze zijn rustiger en
goede volgers, maar net iets luxer. Ze grazen minder doeltreffend.” Toch switchte
Van Heijningen na twee jaar naar Kempen
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‘Schapen geven een prachtige invulling
aan mijn leven’

Het nougat schapenijs is geliefd. Een restaurant dat streeft naar een Michelin-ster, betrekt
dit ijs bij Van Heijningen.

Van Heijningen met haar schaapskudde. Eens per maand neemt ze recreanten mee tijdens het
hoeden.

vanwege de subsidie. Bijna de hele kudde
is nu Kemp. “Zonder subsidie red ik het
niet. Ik heb daarvoor te weinig begrazingsprojecten. Ik kan de kudde nu onderhouden, maar ik verdien er niets aan.”
NEVENACTIVITEITEN

Om haar broek op te kunnen houden is
Van Heijningen allerlei schapenactiviteiten ernaast gaan ontplooien. In de boerderij zat al een groepsaccommodatie en die
heeft ze opgeknapt. Ze maakt boerenschapenkaas en schapenijs. Er is een natuurkampeerterrein en er staan twee
schaapskooien in het land, waar toeristen
kunnen overnachten. Verder houdt ze eens
per maand op zondag een knapzaktocht.
Daarnaast heeft ze zeven Border Collies,
waarvan drie in opleiding.
Druk? “Voor het maken van kaas en ijs heb
ik inderdaad te weinig tijd”, vertelt Van
Heijningen, “dat moet ik echt plannen.
Een keer in de maand ga ik met de kudde

op pad en dat doe ik in combinatie met
knapzaktochten. De groepsaccommodatie
regelt zichzelf wel, daar is het nu nog niet
zo druk mee. In de toekomst moet ik misschien iemand aannemen, maar in deze
opstartfase heb ik daarvoor geen geld.”
Ook de lammerperiode is druk. “Gelukkig
lammeren mijn schapen makkelijk af. Ik
heb dit jaar 135 van de 245 ooien laten
dekken. De jongere schapen heb ik niet
laten dekken, die kunnen in april de begrazing in, terwijl de andere rond die tijd
aﬂammeren.”
NATUURBELEVING

Het is de natuurbeleving die haar drijft.
“Het klinkt EO-achtig, maar ik word blij
als ik mensen zie genieten en ik er een
verhaal bij kan vertellen. Ik krijg kippenvel als mensen met tranen in hun ogen
naar een schaap kijken dat aan het aﬂammeren is.”
Van Heijningen zoekt samenwerking

met andere ondernemers. “Ik houd van
mooie, unieke producten. Als je die kunt
samenbrengen, versterk je jezelf en het
platteland. Dit is zo’n mooi land, mensen
moeten dat zien, voelen, ruiken, proeven.” Met acht andere bedrijven zit ze in
een samenwerkingsverband van spraakmakende overnachtingen op het Brabantse platteland. Daarnaast organiseert
ze jaarlijks bij haar in de schuur een
schaapscheerdersfeest en tijdens de
Week van de Smaak houdt ze een fair,
waar andere ondernemers hun producten kunnen presenteren. “Ik wil samenwerken met mensen die iets unieks doen
en een eigen gezicht aan hun bedrijf
geven. Zij denken niet eerst aan geld,
maar proberen een eigen product te ontwikkelen. Boerencampings zijn er al zo
veel.”
Ideeën heeft ze nog genoeg. Een natuurbelevingstuin opzetten, het bakhuisje
ombouwen om pizza en brood te bakken
voor de gasten, Franse kazen ontwikkelen, een Millstock in plaats van een
Woodstock organiseren. “Behalve dat ik
bergen geld nodig hebt, ontbreekt het me
aan tijd. Plannen zijn er genoeg. Het is
soms op een houtje bijten, maar schapen
geven een prachtige invulling aan mijn
leven.” <<
Meer informatie op www.groepsaccommodatiedenieuwenhof.nl
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